
OP.3 

Family Folder Part 1 

 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน .......นางสาวสมคิด......นามสกุล….ทรัพย์ผล…….อายุ...42.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด.............ปวส................................................................... 
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).......087-9316179....... 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่.......-.....ไร่...21...ตารางวา  
          เช่าบ้าน ในราคา.........................................บาท/เดือน   
          อาศัยเพ่ือนบ้าน  
          สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ  
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................   
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน   
          เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ.............................รายได้……………………..บาท/ปี   
          รับจ้าง ระบุ....บริษัท......อัตราค่าจ้าง............................บาท/ป ี 
          ค้าขาย ระบุ........................................รายได้.................................. ...บาท/ปี   
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี   
๔. อาชีพรอง ระบุ………แม่บ้าน……………..รายได้.....................................บาท/ปี   
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน.....................บาท/ปี   
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน....4....คน  
          บุตร จํานวน......2.....คน  
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน............คน   
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน   
 ๑) ชื่อ-นามสกุล...........อนุพันธ์ โตเชื้อ...........ความสัมพันธ์เป็น......สามี.......อายุ....42....ป ี  
 การศึกษา......ปริญญาตรี.......อาชีพ.......วิศวกร.....รายได้ .........-.......บาท/เดือน   
 ๒) ชื่อ-นามสกุล........นภัสสรณ์ โตเชื้อ.......ความสัมพันธ์เป็น....บุตร.....อายุ.....18...ปี   
 การศึกษา....มัธยมศึกษาปีที่ 6....อาชีพ......นักเรียน....รายได้ .............-.................บาท/เดือน   
 ๓) ชื่อ-นามสกุล...ณัฐพร โตเชื้อ....ความสัมพันธ์เป็น....บุตร......อายุ...16.....ป ี  
 การศึกษา...มัธยมศึกษาปีที่ 5....อาชีพ......นักเรียน....รายได้ ........-........บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล.........................................................ความสมัพันธ์เป็น... ..........................อายุ..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๕) ชื่อ-นามสกุล.........................................................ความสมัพันธ์เป็น... ..........................อายุ..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ....................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ................................................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ....................... คน ระบุ...........................................................................................................  
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ จํานวน…………………….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จํานวน..............................บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหนี้......................................................................................................................  
          การแก้ไขปัญหาโดย...........................................................................................................  
๑๑. ประเภทครัวเรือน 
          มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
          ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) 

 ส่งต่อให้หน่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ..........................................................................................  
๑๒. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน)................................................................................................................   
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน).................................................................................................... ...  
๑๒.๓ ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)............................................................................................  
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแก้ไข).................................................................................................. ........ 
 

 
           ภาพหัวหน้าครัวเรือน หรือรวมภาพคนในครัวเรือน 
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน .......นายศิริชัย......นามสกุล….จันปน่…….อายุ...48.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด.............ปริญญาตรี....................................... 
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).......092-2800575....... 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่.......-.....ไร่...16...ตารางวา  
          เช่าบ้าน ในราคา.........................................บาท/เดือน   
          อาศัยเพ่ือนบ้าน  
          สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ  
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................   
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน   
          เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ.............................รายได…้…………………..บาท/ปี   
          รับจ้าง ระบุ....บริษัท......อัตราค่าจ้าง......50,000....บาท/ปี  
          ค้าขาย ระบุ........................................รายได้.................................. ...บาท/ปี   
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี   
๔. อาชีพรอง ระบุ………แม่บ้าน……………..รายได้.....................................บาท/ปี   
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน....50,000......บาท/ปี   
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน....3....คน  
          บุตร จํานวน......2.....คน  
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน............คน   
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน   
 ๑) ชื่อ-นามสกุล...........นายศิริชัย..จันป่น.......ความสัมพันธ์เป็น......สามี.......อายุ....48....ปี   
 การศึกษา......ปริญญาตรี.......อาชีพ.......รับจ้าง.....รายได้ .........-.......บาท/เดือน   
 ๒) ชื่อ-นามสกุล....นางนภาพรรณ...จันป่น....ความสัมพันธ์เป็น....ภรรยา.....อายุ.....48...ป ี  
 การศึกษา....อนุปริญญา....อาชีพ......แม่บ้าน....รายได้ .............-.................บาท/เดือน   
 ๓) ชื่อ-นามสกุล...ด.ญ. นภาศิริ...จันป่น....ความสัมพันธ์เป็น....บุตร......อายุ...12.....ปี   
 การศึกษา...มัธยมศึกษาปีที่ 5....อาชีพ......นักเรียน....รายได้ ........-........บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล.........................................................ความสมัพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๕) ชื่อ-นามสกุล.........................................................ความสมัพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน .....1.... คน ประกอบด้วยจังหวัด................................................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ....................... คน ระบุ...........................................................................................................  
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ จํานวน…………………….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จํานวน..............................บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหนี้......................................................................................................................  
          การแก้ไขปัญหาโดย...........................................................................................................  
๑๑. ประเภทครัวเรือน 
          มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
          ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) 

 ส่งต่อให้หน่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ..........................................................................................  
๑๒. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน).......มีฝีมือแรงงาน................................  
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน).......................................................................................................   
๑๒.๓ ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)............................................................................................  
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแก้ไข)..........................................................................................................  
 

 

 

ภาพหัวหน้าครัวเรือน หรือรวมภาพคนในครัวเรือน 
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน ........นางสคราญ...........นามสกุล…...คงทอง…….อายุ.....22.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด..............ปริญญาตรี........................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน).......-.......................................(มือถือ).........081-552-2978..................... 
  ละติจูด ..................-............................................................ลองจิจูด…………-…………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่....70.......ตารางวา 
          เช่าบ้าน ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศัยเพ่ือนบ้าน 
          สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
          เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ.............................รายได…้…………………..บาท/ปี  
          รับจ้าง ระบุ........................................อัตราค่าจ้าง............................บาท/ปี 
          ค้าขาย ระบุ........................................รายได้.................................. ...บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……เกษียณ……………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน.....................บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน......4...........คน 
          บุตร จํานวน.........2...........คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล.......นางสมาญ....คงทอง..................ความสัมพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา......ปริญญาตรี....อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล.....นายอุดม...คงทอง.......................ความสมัพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา......ปริญญาตรี....อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล....นายเอกสิทธิ์...คงทอง..................ความสมัพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา......ปริญญาโท....อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล...นายเอกชัย...คงทอง......................ความสมัพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา......ปริญญาตรี....อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๕) ชื่อ-นามสกุล.........................................................ความสมัพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ......1............. คน ประกอบด้วยจังหวัด................................................................................   
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ....................... คน ระบุ...........................................................................................................  

 

 



OP.3 

Family Folder Part 1 

 

๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ จํานวน………-…………….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จํานวน.......-.......................บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหนี้......................................................................................................................  
          การแก้ไขปัญหาโดย...........................................................................................................  
๑๑. ประเภทครัวเรือน 
          มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
          ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) 

 ส่งต่อให้หน่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ..........................................................................................  
๑๒. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน)........ไม่มีฝีมือแรงงาน..................................................................................   
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน).......................................................................................................   
๑๒.๓ ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)............................................................................................  
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแก้ไข)..........................................................................................................  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหัวหน้าครัวเรือน หรือรวมภาพคนในครัวเรือน 
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๓ 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
 คณาจารย์จากหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเคมี 
 
หมายเหตุ ครัวเรือนไม่มีปัญหาความยากจน แต่เนื่องจากรายได้ของครอบครัวมาจากผู้นําครัวเรือนเพียงคน
เดียว และประกอบกับคนในครัวเรือนไม่มีรายได้ จึงมีความต้องการที่จะลดรายจ่ายและต้องการที่จะเพ่ิมรายได้
ให้กับครัวเรือน 
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