
OP.3 

Family Folder Part 1 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......สมรศร.ี............นามสกุล…......รัตนภ…ู….อายุ.....67.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด...................ม.3.................................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).............0894582394............ 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......18......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……………แม่บ้าน……………..รายได้.................-...............บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……………………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน......240,000.....บาท/ปี (มาจากสามีท่ีรับข้าราชการบ านาญ 20,000 บาท/เดือน) 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน........4.......คน  
          บุตร จ านวน........2........คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน......1....คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล..........นายไพบูลย์    รัตนภ.ู............ความสัมพันธ์เป็น..........สามี............อายุ.....65.....ปี  
 การศึกษา..........,ม.3...........อาชีพ....ต ารวจ(ข้าราชการบ านาญ)...รายได้ ......20,000.....บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล..........นายนพพันธ์   รัตนภู............ความสัมพันธ์เป็น.........บุตร...........อายุ......34.....ปี  
 การศึกษา..........ป.ตร.ี..........อาชีพ.......ช่างไฟฟ้าบริษัท.........รายได้ ........18,000.........บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล........นางสาวรวมชนก   รัตนภ.ู........ความสัมพันธ์เป็น.........บุตร.........อายุ....39....ปี  
 การศึกษา.........ป.ตรี.........อาชีพ.........ค้าขาย.......รายได้ ........15,000.........บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล.........................................................ความสัมพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๕) ชื่อ-นามสกุล.........................................................ความสัมพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จ านวน ........1....... คน ประกอบด้วยจังหวัด .........................ปทุมธานี...................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จ านวน ....................... คน ระบุ...........................................................................................................  
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ จ านวน…………………….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จ านวน..............................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)..........................................................................................................  
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๓ 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย..................................................................................................... ... 
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 
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Family Folder Part 1 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......ส ารวย.............นามสกุล…......สาคร…….อายุ.....70.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด...................ป.3.................................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).............-............ 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......32......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……………พ่อบ้าน……………..รายได้.................-...............บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……………………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน........96,000..............บาท/ปี (รายได้ส่วนใหญ่มาจากภรรยา) 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน........4.......คน  
          บุตร จ านวน..................คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล..........นางสาวมนทา   เสมอเนตร.........ความสัมพันธ์เป็น.......ภรรยา......อายุ.....55.....ปี  
 การศึกษา..........ป.3...........อาชีพ....พนักงานบริษัทไม้...รายได้ ......8,000.....บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล..........นายวิทยา  สาคร............ความสัมพันธ์เป็น.........บุตร...........อายุ......31.....ปี  
 การศึกษา..........ปวช............อาชีพ.......ฝ่ายจัดซื้อในบริษัท........รายได้ ........10,000.........บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล........นายมง    -.........ความสัมพันธ์เป็น.........ลูกเขย.........อายุ....25....ปี  
 การศึกษา......ม.6......อาชีพ....ท างานเทศบาล(พนักงานชั่วคราว)......รายได้ ......10,000....บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล.........................................................ความสัมพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๕) ชื่อ-นามสกุล.........................................................ความสัมพันธ์เป็น.............................อายุ..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน   อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จ านวน ................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ..................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จ านวน ....................... คน ระบุ...........................................................................................................  
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ ส่งบ้านจ านวน..3,500..บาท/เดือน โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จ านวน..............................บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหนี้........................................................................................... ........................... 
          การแก้ไขปัญหาโดย...........................................................................................................  
๑๑. ประเภทครัวเรือน 
          มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
          ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) 

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

๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน)................................................................................................................   
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน).......................................................................................................   
๑๒.๓ ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)............................................................................................  
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแก้ไข)..........................................................................................................  
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๓ 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย..................................................................................................... ... 
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 



OP.3 

Family Folder Part 1 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......ด ารงค์.............นามสกุล…......เสือเจริญ…….อายุ.....73.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด...................ม.3.................................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).............0877012931............ 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......19.9......ตารางวา 
          เช่าบ้าน ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศัยเพ่ือนบ้าน 
          สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
          เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ.............................รายได…้…………………..บาท/ปี  
          รับจ้าง ระบุ........................................อัตราค่าจ้าง............................บาท/ปี 
          ค้าขาย ระบุ.........รองเท้า - เสื้อผ้า...........รายได้.........6000 - 8000........บาท/เดือน  
          อ่ืนๆ ระบุ……………พ่อบ้าน……………..รายได้.................-...............บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……………รับจ้างเย็บผ้า…………..รายได้.............2000-3000..............บาท/เดือน 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน...........72,000..................บาท/ปี) 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน........6.......คน  
          บุตร จ านวน........3.......คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล..........สมจิตร   ทิพย์สังวาลย์.........ความสัมพันธ์เป็น.......ภรรยา......อายุ.....71.....ปี  
 การศึกษา..........ป.4...........อาชีพ....เย็บผ้า...รายได้ ......2,000-3,000.....บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล..........นายอารักษ์   เสือเจริญ.........ความสัมพันธ์เป็น.........บุตร...........อายุ......47.....ปี  
 การศึกษา..........ป.ตร.ี......อาชีพ.......ค้าขาย........รายได้ .....6,000-8,000.....บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล...นางสาวประภารัตน์   เสือเจริญ.......ความสัมพันธ์เป็น......ลูกสาว.........อายุ....35....ปี  
 การศึกษา.....อนุบาล......อาชีพ....เย็บผ้า......รายได้ ...... 2,000-3,000....บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล......นางสาวอุษา   เสือเจริญ..........ความสัมพันธ์เป็น.........ลูกสาว........อายุ....33....ปี  
 การศึกษา..........ป.4...........อาชีพ.......เย็บผ้า......รายได้ ...... 2,000-3,000....บาท/เดือน 
 ๕) ชื่อ-นามสกุล........นางสาวฐิติการ   เสือเจริญ.........ความสัมพันธ์เป็น.......หลาน.......อายุ...18....ปี  
 การศึกษา.......ก าลังศึกษา........อาชีพ..........นักเรียน............รายได้ ............-............บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน   อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จ านวน ................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ..................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จ านวน ....................... คน ระบุ...........................................................................................................  
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ จ านวน……………………….บาท/เดือน โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จ านวน..............................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)..........................................................................................................  
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๓ 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย..................................................................................................... ... 
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 



OP.3 

Family Folder Part 1 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......วรรณี.............นามสกุล…..เทียนเขตกิจ….อายุ.....67.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด...................ป.4.................................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).............082449006............ 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......50.....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/เดือน  
          อ่ืนๆ ระบุ……………บริษัท DTAC……………..รายได้.................-...............บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ………………………..รายได้...........................บาท/เดือน 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน.............................บาท/ปี) 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน........1.......คน  
          บุตร จํานวน........1.......คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน.............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล..........นางสาววิษุดา   กรรประเสริฐ.........ความสัมพันธ์เป็น....ลูกสาว.....อายุ...45....ปี  
 การศึกษา...............ป.ตร.ี................อาชีพ....พนักงานบริษัท........รายได้ ........ไม่ระบุ......บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล.........................................ความสัมพันธ์เป็น...............................อายุ............ปี  
 การศึกษา.............................อาชีพ................................รายได้ ......................บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.. ...........................................ความสัมพันธ์เป็น...... .....................อายุ....................ปี  
 การศึกษา..... ..................อาชพี.... ..................รายได้ ...... ................บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล...... ............ ......................ความสัมพันธ์เป็น......... ....................อายุ.... ................ปี  
 การศึกษา.......... .......................อาชีพ............ ..................รายได้ ...... ................บาท/เดอืน 
 ๕) ชื่อ-นามสกุล........ .....................ความสัมพันธ์เป็น....... ..................อายุ... ................ป ี 
 การศึกษา....... ....................อาชีพ.......... ........................รายได้ ........... ......................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน   อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ..................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ........1........... คน ระบ.ุ.............................คุณแม.่.......................................................... 
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ ..............................................บาท/เดือน 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)..........................................................................................................  
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๓ 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย........................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 



OP.3 

Family Folder Part 1 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......ช านาญ.............นามสกุล…..เกิดขวัญ….อายุ.....62.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด...................มศ.5.................................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).............0932287750............ 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......18.....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/เดือน  
          อ่ืนๆ ระบุ……………ข้าราชการบ านาญ……………..รายได้.................204,000...............บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ………………………..รายได้...........................บาท/เดือน 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน.............................บาท/ปี) 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน........3.......คน  
          บุตร จ านวน....................คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล..........นางพเยาว์    เกิดขวัญ.........ความสัมพันธ์เป็น....ภรรยา.....อายุ...56....ปี  
 การศึกษา...............ป.4.................อาชีพ....แม่บ้าน........รายได้ ........-       .....บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล.......ด.ญ.นรมล    เกิดขวัญ.........ความสัมพันธ์เป็น.......ลูกสาว.........อายุ..11....ปี  
 การศึกษา.........ป.5...........อาชีพ........นักเรียน.........รายได้ ......................บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.. ...........................................ความสัมพันธ์เป็น...... .....................อายุ....................ปี  
 การศึกษา..... ..................อาชพี.... ..................รายได้ ...... ................บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล...... ............ ......................ความสัมพันธ์เป็น......... ....................อายุ.... ................ปี  
 การศึกษา.......... .......................อาชีพ............ ..................รายได้ ...... ................บาท/เดอืน 
 ๕) ชื่อ-นามสกุล........ .....................ความสัมพันธ์เป็น....... ..................อายุ... ................ป ี 
 การศึกษา....... ....................อาชีพ.......... ........................รายได้ ........... ......................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน   อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จ านวน ................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ..................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จ านวน ................... คน ระบ.ุ.................................................................................................. 
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ ..............................................บาท/เดือน โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จ านวน..............................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).................................................................................................. ........ 
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๓ 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย........................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 



OP.3 

Family Folder Part 1 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......แดง.............นามสกุล…..ภิรมย์….อายุ.....65.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด...................ป.4.................................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).............0967502261............ 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......18.....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/เดือน  
          อ่ืนๆ ระบุ……………แม่บ้าน……………..รายได้.................-...............บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ………………………..รายได้...........................บาท/เดือน 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน............30,000 – 36,000........บาท/ปี) (ลูกให้เดือนละ 2,500 -3,000บาท/เดือน) 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน........2.......คน  
          บุตร จํานวน....................คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน....... 2......คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล..........นายยศธร   ภิรมย.์........ความสัมพันธ์เป็น....หลาน.....อายุ...18....ปี  
 การศึกษา...............ม.6.................อาชีพ....นักเรียน........รายได้ ........ไม่ระบุ......บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล......นายพงศธร   ภิรมย.์........ความสัมพันธ์เป็น.......หลาน.........อายุ..14....ปี  
 การศึกษา.........ม.2...........อาชีพ........นักเรียน.........รายได้ ......................บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.. ...........................................ความสัมพันธ์เป็น...... .....................อายุ....................ปี  
 การศึกษา..... ..................อาชพี.... ..................รายได้ ...... ................บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล...... ............ ......................ความสัมพันธ์เป็น......... ....................อายุ.... ................ปี  
 การศึกษา.......... .......................อาชีพ............ ..................รายได้ ...... ................บาท/เดอืน 
 ๕) ชื่อ-นามสกุล........ .....................ความสัมพันธ์เป็น....... ..................อายุ... ................ป ี 
 การศึกษา....... ....................อาชีพ.......... ........................รายได้ ........... ......................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน   อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ..................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ................... คน ระบ.ุ.................................................................................................. 
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ ..............................................บาท/เดือน 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)..........................................................................................................  
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๓ 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย..................................................................................................... ... 
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 



OP.3 

Family Folder Part 1 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......สุปราณี.............นามสกุล…..พรหมรุ่ง….อายุ.....75.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด...................ป.4.................................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ)....................................................... 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......18.....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/เดือน  
          อ่ืนๆ ระบุ……………แม่บ้าน……………..รายได้.................-...............บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ………………………..รายได้...........................บาท/เดือน 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน...........240,000..................บาท/ปี) (มาจากลูก) 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน........1.......คน  
          บุตร จํานวน.......... 1........คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน.............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล..........นายศุภวัตน์   อาหิรัญ.........ความสัมพันธ์เป็น....บุตร.....อายุ...46....ปี  
 การศึกษา...............ป.ตร.ี................อาชีพ....รับเหมา........รายได้ ........20000......บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล................................................ความสัมพันธ์เป็น................................อายุ…………....ปี  
 การศึกษา................................อาชีพ........................................รายได้ ......................บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.. ...........................................ความสัมพันธ์เป็น...... .....................อายุ....................ปี  
 การศึกษา..... ..................อาชพี.... ..................รายได้ ...... ................บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล...... ............ ......................ความสัมพันธ์เป็น......... ....................อายุ.... ................ปี  
 การศึกษา.......... .......................อาชีพ............ ..................รายได้ ...... ................บาท/เดอืน 
 ๕) ชื่อ-นามสกุล........ .....................ความสัมพันธ์เป็น....... ..................อายุ... ................ป ี 
 การศึกษา....... ....................อาชีพ.......... ........................รายได้ ........... ......................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน   อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ..................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ................... คน ระบ.ุ.................................................................................................. 
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ .....ส่งบ้าน.......4000...........บาท/เดือน 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)..........................................................................................................  
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๓ 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย........................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 



OP.3 

Family Folder Part 1 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......บุญเลิศ.............นามสกุล…..ลากุล….อายุ.....68.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด...................ป.4.................................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ)....................................................... 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......18.....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/เดือน  
          อ่ืนๆ ระบุ……………พ่อบ้าน……………..รายได้.................-...............บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ………………………..รายได้...........................บาท/เดือน 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน.............................บาท/ปี) ลูกให้ 8000-10000 บาท/เดือน 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน........1.......คน  
          บุตร จํานวน..................คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน....... 1......คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล..........ด.ช.ศุกฤษฎ์   ลากุล.........ความสัมพันธ์เป็น....หลานชาย.....อายุ...9....ปี  
 การศึกษา...............ป.3.................อาชีพ....นักเรียน........รายได้ ........-......บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล................................................ความสัมพันธ์เป็น................................อายุ…………....ปี  
 การศึกษา................................อาชีพ........................................รายได้ ......................บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.. ...........................................ความสัมพันธ์เป็น...... .....................อายุ....................ปี  
 การศึกษา..... ..................อาชพี.... ..................รายได้ ...... ................บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล...... ............ ......................ความสัมพันธ์เป็น......... ....................อายุ.... ................ปี  
 การศึกษา.......... .......................อาชีพ............ ..................รายได้ ...... ................บาท/เดอืน 
 ๕) ชื่อ-นามสกุล........ .....................ความสัมพันธ์เป็น....... ..................อายุ... ................ป ี 
 การศึกษา....... ....................อาชีพ.......... ........................รายได้ ........... ......................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน   อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ..................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ................... คน ระบ.ุ.................................................................................................. 
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๒ 

๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ .....ส่งบ้าน.......3500...........บาท/เดือน 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)..........................................................................................................  
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๓ 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย........................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 



OP.3 

Family Folder Part 1 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......นิตย์.............นามสกุล…..หอมรื่น….อายุ.....69.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด..................ไม่ได้เรียน...........................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).............0938461343................... 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......28.....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/เดือน  
          อ่ืนๆ ระบุ……………แม่บ้าน (อยู่บ้านคนเดียว)……………..รายได้.................-...............บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ………………………..รายได้...........................บาท/เดือน 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน........108,000.....................บาท/ปี) (รายได้มาจากลูกให้ 9000 บาท/เดือน) 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน...............คน  
          บุตร จํานวน..................คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน....... ......คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล.......... ..............................ความสัมพันธ์เป็น.... ..........................อายุ.........ปี  
 การศึกษา.....................................อาชีพ.... .............................รายได้ .. ......................บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล................................................ความสัมพันธ์เป็น................................อายุ…………....ปี  
 การศึกษา................................อาชีพ........................................รายได้ ......................บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.. ...........................................ความสัมพันธ์เป็น...... .....................อายุ....................ปี  
 การศึกษา..... ..................อาชพี.... ..................รายได้ ...... ................บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล...... ............ ......................ความสัมพันธ์เป็น......... ....................อายุ.... ................ปี  
 การศึกษา.......... .......................อาชีพ............ ..................รายได้ ...... ................บาท/เดอืน 
 ๕) ชื่อ-นามสกุล........ .....................ความสัมพันธ์เป็น....... ..................อายุ... ................ป ี 
 การศึกษา....... ....................อาชีพ.......... ........................รายได้ ........... ......................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน   อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ..................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ........1......... คน ระบ.ุ..................ชรา................................................................... 
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๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ ..... ………………………...........บาท/เดือน 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 เพ่ือใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



OP.3 

Family Folder Part 1 
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ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย........................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว)......ทองค า.............นามสกุล…..ปานขลิบ….อายุ....77.....ป ี

จบการศึกษาข้ันสูงสุด..................ป.4...........................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).............0878443369................... 
  ละติจูด ...............................................................................ลองจิจูด……………………………………...... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่......18.....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/เดือน  
          อ่ืนๆ ระบุ…………………………..รายได้................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……………เก็บของเก่าขาย…………..รายได้..........1000-1500........บาท/เดือน 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน........ไม่แน่นอน.....................บาท/ปี) รายได้มาจากเบี้ยผู้สูงอายุ + ลูกให้ 
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน........3.......คน  
          บุตร จ านวน..................คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.......2 ......คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล.........นายเยื้อน  ปานเล็บ........ความสัมพันธ์เป็น.... ........สามี...............อายุ   82   ปี  
 การศึกษา.............ป.4............อาชีพ.... ..........-...............รายได้ .. .....1600..........บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล.......ด.ญ.ทรัพย์กมล   ปานเล็บ..........ความสัมพันธ์เป็น.....หลาน.......อายุ……12....ปี  
 การศึกษา..........ป.5.............อาชีพ...........ก าลังเรียน..............รายได้ .......-.........บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.. ...........................................ความสัมพันธ์เป็น...... .....................อายุ....................ปี  
 การศึกษา..... ..................อาชพี.... ..................รายได้ ...... ................บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล...... ............ ......................ความสัมพันธ์เป็น......... ....................อายุ.... ................ปี  
 การศึกษา.......... .......................อาชีพ............ ..................รายได้ ...... ................บาท/เดอืน 
 ๕) ชื่อ-นามสกุล........ .....................ความสัมพันธ์เป็น....... ..................อายุ... ................ป ี 
 การศึกษา....... ....................อาชีพ.......... ........................รายได้ ........... ......................บาท/เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน   อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จ านวน ................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ..................................................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จ านวน ........2......... คน ระบ.ุ.................คุณ.ยาย(ชรา)    คุณตา (พิการ)......................................... 
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๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ ..... ………………………...........บาท/เดือน โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จ านวน..............................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).................................................................................................. ........ 
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ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
              ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย........................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .............. 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 


