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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย 
 
1. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน    นางประมวล   อินทรอยู่  อายุ    68  ปี   

จบการศึกษาข้ันสูงสุด  ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)       
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)  - มือถือ 062–6075658 (ลูกสาว)     
  ละติจูด   14o 6' 53" N  ลองจิจูด  100o 36' 24" E    
  บ้านเลขท่ี   58/355 หมู่ที่ 13  ชุมชนนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  
2. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 

 มีบ้านเป็นของตนเอง ในพื้นที่ - ไร่ 60 ตารางวา 
 เช่าบ้าน ในราคา    บาท/เดือน  
 อาศัยเพื่อนบ้าน  
 สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ  
 อื่นๆ ระบุ       

3. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
 เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ    รายได้   บาท/ปี  
 รับจ้าง ระบุ    อัตราค่าจ้าง  บาท/ปี 
 ค้าขาย  ตอนเช้าขายข้าวแกงถุงและหมูปิ้ง  ขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวทั้งวัน  
 อื่นๆ ระบุ      รายได้   บาท/ปี  

4. อาชีพรอง ระบุ -    รายได้   บาท/ปี 
5. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  9,000*12 = 108,000 บาท/ปี  

รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน  9,500*12 = 114,000 บาท/ปี 
๖. สมาชิกในครัวเรือน   จํานวน  6 คน 

 บุตร ตรี   จํานวน  1 คน 
 สมาชิกอ่ืนๆ   จํานวน  5 คน 

7. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 1) ชื่อ-นามสกุล คุณตาโอม  อินทรอยู่ ความสัมพันธ์เป็น   สามี อายุ  65 ปี 
  การศึกษา  ป.4  อาชีพ   พิการ  รายได ้  - บาท/เดือน 
 2) ชื่อ-นามสกุล นางปราณี  คนโททอง ความสัมพันธ์เป็น   ลูกสาว อายุ  38 ปี 
  การศึกษา  ป.6  อาชีพ   ค้าขายกับแม่ รายได ้  - บาท/เดือน 
 3) ชื่อ-นามสกุล นายอนันท์  คนโททอง ความสัมพันธ์เป็น   ลูกเขย อายุ  40 ปี 
  การศึกษา  ปวช.  อาชีพ   พิการ รายได ้  - บาท/เดือน 
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 4) ชื่อ-นามสกุล ดญ.กุลจีรา  คนโททอง ความสัมพันธ์เป็น   หลาน อายุ  12 ปี 
  การศึกษา  กําลังศึกษา อาชีพ   นักเรียน  รายได ้  - บาท/เดือน 
 5) ชื่อ-นามสกุล ดช.อิสรา  คนโททอง ความสัมพันธ์เป็น   หลาน อายุ  1 ปี 
  การศึกษา  -  อาชีพ   -  รายได ้  - บาท/เดือน 
8. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  

 สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน    อยู่คนเดียว  
 สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
 จํานวน   คน ประกอบด้วยจังหวัด        
 สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จํานวน   2 คน 
 ระบุ  คุณตาโอม  อินทรอยู่  เส้นเลือดในสมองแตก     

  นายอนันท์  คนโททอง  มีปัญหาระบบประสาท     
9. สภาพปัญหาหนี้สิน 

 ไม่มีหนี้สิน  
 มีหนี้ในระบบ จํานวน      บาท  โดยแยกเป็น  
  หนี้กลุ่มออมทรัพย์    บาท 
  หนี้กองทุนหมู่บ้าน     บาท 
  สหกรณ์      บาท 
 มีหนี้นอกระบบ จํานวน   100,000  บาท 

10. สาเหตุของการเป็นหนี้  ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ    
 การแก้ปัญหาโดย ประหยัด ทํางานเพ่ิม ยืมเงินเพ่ิม      

11. ประเภทครัวเรือน 
 มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
 ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอาย/ุพิการ) 
 ส่งต่อให้หน่วยงาน          
 ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ        

12. ข้อมูล 4ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 
12.1 ทักษะ (ฝีมือแรงงาน)          
12.2 ทัศนคต ิ(ต่อชีวิต/การงาน)         
12.3 ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)         
12.4 ทางออก (แนวทางแก้ไข)          
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ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
 ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย   อ.ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ์ (ผู้รับผิดชอบ), อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, 

อ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล, ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล และ อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว     

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน  

   เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี    

   เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

   อื่นๆ จากการลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลเบื้องต้นและร่วมหารือกับผู้นําชุมชนวิเคราะห์

ครัวเรือนยากจน 


