แบบสารวจเลขที่....................... วันที่ .................................ชื่อ-นามสกุล ผูส้ ารวจ.............................................................................ตาแหน่ง ...........................................
ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย
 ประชาชนทัว่ ไป
 ประชาชนที่เป็ นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
 ประชาชนบนพื้นที่สูง

รู ปถ่าย

แบบสำรวจข้ อมูลผู้ประสบปัญหำทำงสังคม
ประวัติบุคคล
คำนำหน้ ำชื่ อ (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นาง / นางสาว) ชื่ อ

นำมสกุล

เลขที่บัตรประชำชน ---- กรณี ไม่มีเนื่องจาก
วัน/เดือน/ปี เกิด
เพศ ชาย หญิง เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
สถำนภำพ โสด สมรสอยูด่ ว้ ยกัน สมรสแยกกันอยู่ หย่าร้าง ไม่ได้สมรสแต่อยูด่ ว้ ยกัน หม้าย(คู่สมรสเสี ยชีวติ )
กำรเป็ นหัวหน้ ำครอบครัว/บุคคลทีเ่ ป็ นหลักในครอบครัว  เป็ น  ไม่เป็ น

ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน
ชื่อสถานที่
บ้านเลขที่
ถนน
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์

รหัสประจาบ้าน --
หมู่ที่
ตรอก
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
เบอร์ต่อ
โทรสาร

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านตนเอง อาศัยผูอ้ ื่นอยู่ บ้านเช่า อยูก่ บั ผูจ้ า้ ง ไม่มีที่อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง
 ที่อยู่ปัจจุบันเป็ นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน
(กรณี เป็ นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน ขอให้ ทาเครื่ องหมาย ใน  และข้ ามไปกรอกข้ อมูลติดต่ อผ่ านชื่ อ และเบอร์ โทรศัพท์ )

ชื่อสถานที่/ชื่ออาคาร/ชื่อหมู่บา้ น
บ้านเลขที่
ถนน
อบต./เทศบาล
เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อผ่านชื่อ

รหัสประจาบ้าน --
หมู่ที่
ตรอก
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
เบอร์ต่อ
โทรสาร
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ต่อ

ระดับกำรศึกษำ
 ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษาตอนต้น
 ประถมศึกษาตอนต้น
 ประถมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปวช.
 ปวส. / อนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 สูงกว่าปริ ญญาตรี
อำชีพ
ไม่มีอาชีพ/ว่างงาน นักเรี ยน/นักศึกษา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ภิกษุ/สามเณร/แม่ชี เกษตรกร (ทาไร่ /นา/สวน/เลี้ยงสัตว์/ประมง)
รับจ้าง
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั อื่นๆ ระบุ....................
รำยได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

บาท

ทีม่ ำของรำยได้  ด้วยตนเอง  ผูอ้ ื่นให้

2

สภำพปัญหำควำมเดือดร้ อนทีพ่ บ (ตอบได้ มากกว่า 1 รายการ)
 2101 ไม่มีคนอุปการะ/ไร้ที่พ่งึ
 2102 ขอทาน
 2103 ถูกทอดทิ้ง  2104 พลัดหลง
 2105 เร่ ร่อน ไม่มีที่อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง  2106 ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์
 2107 ไม่มีทุนประกอบอาชีพ
 2108 รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ  2109 ไม่มีงานทา  2110 ถูกเลิกจ้าง/ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรี ยบ  2111 มีหนี้สิน
 2112 ไม่มีที่อยูอ่ าศัย/ที่ทากิน
 2113 ที่อยูอ่ าศัยไม่มนั่ คง
 2114 ไม่มีทุนการศึกษา
 2115 ไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์  2116 ขาดโอกาสทางการศึกษา
 2120 ตกเป็ นเครื่ องมือแสวงหาประโยชน์อื่นๆ
 2127 เป็ นหัวหน้าครอบครัวยากจน  2128 มีบุตรมาก
 2129 ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้
 2130 เด็กอยูใ่ นครอบครัวยากจน
 2131 ครอบครัวแตกแยก  2132 พ่อแม่แยกทาง  2133 ตั้งครรภ์นอกสมรส
 2134 เลี้ยงดูไม่เหมาะสม  2135 กาพร้า  2136 ครอบครัวมีภาระเลี้ยงดูผปู ้ ระสบปัญหา (เด็ก/ คนพิการ /ผูต้ ิดเชื้อเอดส์/ ผูต้ ิดยาเสพติด)
 2137 ผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้  2138 ผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
 2139 ได้รับผลกระทบจากการที่คนในครอบครัวต้องโทษจาคุก  2140 ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในชีวติ ประจาวัน
 2141 เคยต้องโทษและประสบปั ญหาการใช้ชีวติ ในสังคม  2142 ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง
 2143 ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
ภัยหนาว
ภัยแล้ ง
อุทกภัย วาตภัย
อื่นๆ ระบุ .................................
 2144 ได้รับผลกระทบจากมลภาวะ/สภาพแวดล้อม 2145 ประสบปั ญหาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2146 ป่ วยเป็ นโรคร้ายแรง/เจ็บป่ วยเรื้ อรัง
 2147 ติดเชื้อเอดส์หรื อป่ วยด้วยเอดส์
 2148 ได้รับผลกระทบโรคเอดส์
 2149 ติดยาเสพติด
 2150 หลงลืมชราภาพ
 2151 ขาดเงินจัดการศพผูส้ ูงอายุ
 2154 ไม่มีค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลาเนา  2155 พ้นโทษ
 9001 มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์แต่ไร้สญ
ั ชาติ

ควำมช่ วยเหลือทีต่ ้ องกำร และกำรตรวจเยีย่ มบ้ ำน
ควำมช่ วยเหลือทีต่ ้ องกำร

ข้ อมูลผู้ยื่นคำร้ องแทน

ด้านการเงิน.................................................................................... ชื่อ – นามสกุล................................................................................
ด้านสิ่ งของ..................................................................................... ที่อยู่ ...............................................................................................
ด้านอื่นๆ........................................................................................ เกี่ยวข้องเป็ น ........................ เบอร์โทรศัพท์.................................
ลงชื่อ...............................................................................................ผูข้ อรับความช่วยเหลือ/ผูย้ นื่ คาร้องแทน
(…………….………….........................……………...…)
.............../ .............../ ...............

กำรตรวจเยีย่ มบ้ ำน

ตรวจเยีย่ มบ้านวันที่............................................
ชื่อ-นามสกุลเจ้าหน้าที่....................................................................................................ตาแหน่ง.................................................................
หน่วยงาน......................................................................................................................................................................................................
สภาพที่พกั อาศัย ...........................................................................................................................................................................................
สภาพปั ญหาความเดือดร้อน ........................................................................................................................................................................
ความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์............................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................................. ผูต้ รวจเยีย่ มบ้าน
(…………………………………............……...…)

กำรให้ ควำมช่ วยเหลือ
ด้านการเงิน...................................................................................................................................................................................................................................
ด้านสิ่ งของ....................................................................................................................................................................................................................................
ด้านอื่นๆ...................................................................
ลงชื่อ................................................................................. ผูว้ นิ ิจฉัยในการช่วยเหลือ
(…………………………………............……...…)
.............../ .............../ ...............

