
OP.3 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน  นางสมัย สะเทินรัมย์ อายุ ๖3 ปี 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด ประถมศึกษา 
บ้านเลขท่ี ๙๘ หมู่ที่ ๑๓ บ้านถาวรสามัคคี ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
         เป็นเกษตรกร ท านาข้าวและมันส าปะหลัง 
๔. อาชีพรอง  
 ขายน้ าพริก 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 30,000 บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน 5 คน 
         บุตร จ านวน  3 คน 
         สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน 1 คน  
๗. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน 
       สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  
๘. สภาพปัญหาหนี้สิน 
         มีหนี้ในระบบ จ านวน  50,000 บาท โดยแยกเป็น หนี้กองทุนหมู่บ้าน 50,000 บาท 
๙. สาเหตุของการเป็นหนี้  
         รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
๑๐. ประเภทครัวเรือน 
         มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
๑๑. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน) ท าอาหาร ดอกไม้ประดิษฐ์ 
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน)..................................................................................................... ..  
๑๒.๓ ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจัยการผลิต)............................................................................................  
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแก้ไข)..........................................................................................................  

 



 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นางส าลี บุญอาจ อายุ 50 ปี 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด ประถมศึกษา 
บ้านเลขท่ี 150 หมู่ ๑๓ บ้านถาวรสามัคคี ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
         เป็นเกษตรกร ท านาข้าวและมันส าปะหลัง 
๔. อาชีพรอง  
 ขายน้ าพริก 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 40,000 บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน 4 คน 
         บุตร จ านวน  2 คน 
         สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน 1 คน  
๗. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน 
       สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  
๘. สภาพปัญหาหนี้สิน 
         ไมม่ีหนี้สิน 
๙. สาเหตุของการเป็นหนี้  
         - 
๑๐. ประเภทครัวเรือน 
         มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
๑๑. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

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

 

 



 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นางสาวพรรณิภา มาศเลิง อายุ 57 ปี 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด ประถมศึกษา 
บ้านเลขท่ี 8 หมู่ ๑๓ บ้านถาวรสามัคคี ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
         เป็นเกษตรกร ท านาข้าวและมันส าปะหลัง 
๔. อาชีพรอง  
 ขายน้ าพริก 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 70,000 บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน 4 คน 
         บุตร จ านวน  2 คน 
         สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน 1 คน  
๗. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน 
       สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  
๘. สภาพปัญหาหนี้สิน 
         ไมม่ีหนี้สิน 
๙. สาเหตุของการเป็นหนี้  
         - 
๑๐. ประเภทครัวเรือน 
         มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
๑๑. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

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

 
 

 



๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นางสาวเพ็ญศรี หงษ์ชัย อายุ 48 ปี 
จบการศึกษาข้ันสูงสุด ประถมศึกษา 
บ้านเลขท่ี 186 หมู่ ๑๓ บ้านถาวรสามัคคี ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
         เป็นเกษตรกร ท านาข้าวและมันส าปะหลัง 
๔. อาชีพรอง  
 ขายน้ าพริก 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 40,000 บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน 4 คน 
         บุตร จ านวน  2 คน 
         สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน 1 คน  
๗. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน 
       สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  
๘. สภาพปัญหาหนี้สิน 
         ไมม่ีหนี้สิน 
๙. สาเหตุของการเป็นหนี้  
         - 
๑๐. ประเภทครัวเรือน 
         มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
๑๑. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

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

 
 
 

 



๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นางจิต ไพริน อายุ 64 ปี 
จบการศึกษาข้ันสูงสุด ประถมศึกษา 
บ้านเลขท่ี 40 หมู่ ๑๓ บ้านถาวรสามัคคี ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
         เป็นเกษตรกร ท านาข้าวและมันส าปะหลัง 
๔. อาชีพรอง  
 ขายน้ าพริก 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 40,000 บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน 4 คน 
         บุตร จ านวน  2 คน 
         สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน 1 คน  
๗. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน 
       สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  
๘. สภาพปัญหาหนี้สิน 
         ไมม่ีหนี้สิน 
๙. สาเหตุของการเป็นหนี้  
         - 
๑๐. ประเภทครัวเรือน 
         มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
๑๑. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

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

 



ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
             ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
 1. อาจารย์ปณัท สุขสร้อย 
 2. นางสมัย สะเทินรัมย์ 
 3. นางส าลี บุญอาจ 
 4. นางสาวพรรณิภา มาศเลิง 
 5. นางสาวเพ็ญศรี หงษ์ชัย 
 6. นางจิต ไพริน 
 7. Mr.Sean Phealay (นักศึกษา) 
 8. Miss Vann Sreymao (นักศึกษา) 
 9. Mr.Seak Phen (นักศึกษา) 
 10. Mr.Kim  Saveen (นักศึกษา) 
 
             ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม จากชาวบ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ ต าบล
หนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 


