
OP.3 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน นางนอ้ย  นามสกุล บุญคง        อาย ุ 60  ปี 

จบการศึกษาขั้นสูงสุด............................ประถมศึกษาปีท่ี 6................ 
  หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น).....................................(มือถือ)....................................................... 
  ละติจูด ....บา้นเลขท่ี 15 หมู่ 1 ต. คลองน ้ าใส  อ. อรัญประเทศ  จ. สระแกว้   
๒. สภาพและลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
              มีบา้นเป็นของตนเอง ในพ้ืนท่ี............ไร่.......ตารางวา 
          เช่าบา้น ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศยัเพื่อนบา้น 
          สร้างบา้นพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

           √ อ่ืนๆ ระบุ......บา้นอยูใ่นพ้ืนท่ีของเพ่ือนบา้น......  
๓. อาชีพหลกัของหวัหนา้ครัวเรือน  
            เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ.........ผกัสวนครัว........รายได…้…40,000…..บาท/ปี  

          √ รับจา้ง ระบุ.............รับจา้งรับผา้...........อตัราค่าจา้ง........50,000.............บาท/ปี 
          คา้ขาย ระบุ........................................รายได.้....................................บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได.้....................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……………ไม่มีอาชีพรอง…………………..รายได.้....................................บาท/ปี 
๕. รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน...........50,000......บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ  านวน........5.....คน 
          บุตร จ  านวน........1.........คน (ท างานรับจา้งก่อสร้าง) 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.....2....คน  (หลาน ก าลงัเรียน 2 คน) 
๗. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ช่ือ-นามสกุล.........................................................ความสมัพนัธเ์ป็น.............................อาย.ุ.............
ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได ้..............................บาท/
เดือน  
 ๒) ช่ือ-นามสกุล.........................................................ความสมัพนัธเ์ป็น.............................อายุ
..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได ้..............................บาท/
เดือน  
 ๓) ช่ือ-นามสกุล.........................................................ความสมัพนัธเ์ป็น.............................อายุ
..............ปี  



 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได ้..............................บาท/
เดือน  
 ๔) ช่ือ-นามสกุล.........................................................ความสมัพนัธเ์ป็น.............................อายุ
..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได ้..............................บาท/
เดือน  
 ๕) ช่ือ-นามสกุล.........................................................ความสมัพนัธเ์ป็น.............................อายุ
..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได ้..............................บาท/
เดือน  
๘. สภาพความเป็นอยูใ่นครัวเรือน  

       √  สมาชิกอาศยัอยูด่ว้ยกนัทุกคน  
        อยูค่นเดียว  
  
        สมาชิกแยกยา้ยไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจงัหวดั  
          จ  านวน .........1......... คน ประกอบดว้ยจงัหวดั ........ต่างอ าเภอ ท าจงัหวดัสระแกว้ 
         สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พกิาร ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ 
 จ านวน ........... คน........ คน  
 
          ไม่มีหน้ีสิน  

          √   มีหน้ีในระบบ จ านวน……27,000….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หน้ีกลุ่มออมทรัพย…์…………………………………..……บาท  

                     √   หน้ีกองทุนหมู่บา้น…………27,000………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหน้ีนอกระบบ จ านวน.................-............บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหน้ี    เน่ืองจากในครอบครัวท าอาชีพรับจา้ง จึงท าใหม้ีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน อีกทั้งมี
หลานอาย ุ8 ปี ท่ีมีปัญหาเร่ืองตา จึงท าใหต้อ้งใชเ้งินในการเดินทางเพื่อเขา้ไปพบแพทยท่ี์กรุงเทพมหานคร
ทุกเดือน 

          √   การแกไ้ขปัญหาโดย    กูเ้งินเพื่อน าไปลงทุนซ้ืออุปกรณ์ในการหารายได ้(จกัรเยบ็ผา้) และใชใ้น
การใชจ่้ายในครอบครัวท่ีไมพ่อ 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 

          √   มีความพร้อม สามารถพฒันาได ้ 



          ตอ้งใหก้ารสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอยา่งเดียว (สูงอาย/ุพิการ) 
 ส่งต่อใหห้น่วยงาน................................................. 

          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ.......................................................................................... 
๑๒. ขอ้มูล ๔ท เพื่อใชใ้นการพฒันาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทกัษะ(ฝีมือแรงงาน).....สามารถพฒันาดา้นทกัษะการเยบ็ผา้ และงานฝีมือ.......  
๑๒.๒ ทศันคติ(ต่อชีวิต/การงาน)...มีทศันติท่ีดีต่อการท างานและสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได.้..  
๑๒.๓ ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจยัการผลิต)....ไม่มีท่ีดินในการท ามาหากิน 
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแกไ้ข).....พฒันาความรู้ดา้นทกัษะฝีมือ และสร้างงานส ารองเพื่อท าใหม้ี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ช้ีเป้าชีวติครัวเรือนยากจน (Life Identification) 

              ทีมปฏิบติัการ ประกอบดว้ย
........................................................................................................ 
 
 ........................................................................................................................................... 

              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP.3 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน นาง วารินทร์  นามสกุล บวัค าศรี        อาย ุ 50  ปี 

จบการศึกษาขั้นสูงสุด   ประถมศึกษาปีท่ี 4 
  หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น)   -     (มอืถือ)   089 9078552 
  ละติจูด ....บา้นเลขท่ี 12 หมู่ 1 ต. คลองน ้ าใส  อ. อรัญประเทศ  จ. สระแกว้   
๒. สภาพและลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

          √  มีบา้นเป็นของตนเอง ในพ้ืนท่ี   ไร่    1 งาน -  ตารางวา (เก่ามาก) 

          เช่าบา้น ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศยัเพื่อนบา้น 
          สร้างบา้นพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................  
๓. อาชีพหลกัของหวัหนา้ครัวเรือน  
           เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ.........ผกัสวนครัว......รายได…้…40,000…..บาท/ปี  
          √    รับจา้ง ระบุ.......แม่บา้นท าความสะอาดทัว่ไป.อตัราค่าจา้งไม่มีความแน่นอน บาท/ปี 
          คา้ขาย ระบุ........................................รายได.้....................................บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได.้..............................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……ไม่มีอาชีพรอง…………..รายได.้................................บาท/ปี 
๕. รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน...........30,000......บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ  านวน........4.....คน 
          √  บุตร จ  านวน........2.........คน (ก าลงัเรียน 1 คน, บวช 1 คน) 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.........คน   
๗. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ช่ือ-นามสกุล   นายถาวร  จนัทร์กระเทาะ ความสมัพนัธเ์ป็น  สามี   อาย ุ  50  ปี  
 การศึกษา............-...............อาชีพ   ผูสู้งอาย ุ พิการ  รายได.้......-........บาท/เดือน  
 ๒) ช่ือ-นามสกุล....นางสาว ณัฐนรี  จนัทร์กระเทาะ...ความสมัพนัธเ์ป็น..บุตรสาว....อาย.ุ...78 ..ปี  
 การศึกษา....... ม.5..........อาชีพ.......นกัเรียน..................รายได ้.........- ...........บาท/เดือน  
 ๓) ช่ือ-นามสกุล.......นายคนัชิด  กล่ีทอง.............ความสมัพนัธเ์ป็น...............บุตรชาย...........อาย.ุ...
21....ปี การศึกษา...........-...........อาชีพ...บวชเป็นพระ....รายได ้...........-.......บาท/เดือน  
 ๔) ช่ือ-นามสกุล.............................ความสมัพนัธเ์ป็น...........บุตรสาว.............อาย.ุ..........ปี  การศึกษา
...............อาชีพ..............................................รายได ้.............-.................บาท/เดือน  



 ๕) ช่ือ-นามสกุล.........................................................ความสมัพนัธเ์ป็น.............................อายุ
..............ปี  การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได ้...........................บาท/
เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
๘. สภาพความเป็นอยูใ่นครัวเรือน  

        √   สมาชิกอาศยัอยูด่ว้ยกนัทุกคน  
          อยูค่นเดียว  
          สมาชิกแยกยา้ยไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจงัหวดั  
        จ านวน ....................... คน ประกอบดว้ยจงัหวดั......................................  
          สมาชิกชราภาพ  
 จ านวน ....... คน........ คน ระบุ ......................... 
 
๙. สภาพปัญหาหน้ีสิน 
          ไม่มีหน้ีสิน  

          √   มีหน้ีในระบบ จ านวน……60,000….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หน้ีกลุ่มออมทรัพย ์ธกส. 30,000………………..……บาท  

                     √   หน้ีกองทุนหมู่บา้น…………60,000………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหน้ีนอกระบบ จ านวน.................-............บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหน้ี    เน่ืองจากภายในครอบครัวมผีูท่ี้สามารถท างานหารายไดเ้พียงคนเดียวรายไดจึ้ง
ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว  

          √   การแกไ้ขปัญหาโดย  ...กูเ้งินเพื่อน าไปใชจ่้ายในครัวเรือนและใชเ้ป็นทุนการศึกษาลูก 

๑๑. ประเภทครัวเรือน 

          √   มีความพร้อม สามารถพฒันาได ้ 
          ตอ้งใหก้ารสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอยา่งเดียว (สูงอาย/ุพิการ) 

 ส่งต่อใหห้น่วยงาน................................................. 



OP.3 

          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ.......................................................................................... 
๑๒. ขอ้มูล ๔ท เพื่อใชใ้นการพฒันาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทกัษะ(ฝีมือแรงงาน).....เป็นแม่บา้นท าความสะอาด และงานฝีมือ.......  
๑๒.๒ ทศันคติ(ต่อชีวิต/การงาน)...มีทศันติท่ีดีต่อการท างานและสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได.้..  
๑๒.๓ ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจยัการผลิต)......... 
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแกไ้ข).....พฒันาความรู้ดา้นงานฝีมือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



Family Folder Part 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ช้ีเป้าชีวติครัวเรือนยากจน (Life Identification) 

              ทีมปฏิบติัการ ประกอบดว้ย ............................................................................. 
  
              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 

  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP.3 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน  นางสวย  เช้ือชาติ       อาย ุ 73  ปี 

จบการศึกษาขั้นสูงสุด............................ประถมศึกษาปีท่ี   4................ 
  ละติจูด ....บา้นเลขท่ี 188 หมู่ 1 ต. คลองน ้ าใส  อ. อรัญประเทศ  จ. สระแกว้   
๒. สภาพและลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
            มีบา้นเป็นของตนเอง ในพ้ืนท่ี..........ไร่.... งาน ......... ตารางวา 
          เช่าบา้น ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศยัเพื่อนบา้น 

          สร้างบา้นพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

         √ อ่ืนๆ ระบุ............ อาศยับา้นหลานสาว 
๓. อาชีพหลกัของหวัหนา้ครัวเรือน  

         √ เป็นเกษตรกร     ปลูกพืช  ขา้ว ขา้วโพด     รายได…้…20,000…..บาท/ปี  
          รับจา้ง ระบุ........................อตัราค่าจา้ง....................บาท/ปี 
          คา้ขาย ระบุ........................................รายได.้....................................บาท/ปี  

         √    อ่ืนๆ ระบุ…………………..รายได.้.....................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ ขายขา้วแกง   ..รายได.้....................................บาท/ปี 
๕. รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน.................บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ  านวน........2.....คน 
          บุตร จ  านวน.................คน  
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.........คน   
๗. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ช่ือ-นามสกุล..นางพรทิพย ์เช้ือชาติ.........ความสมัพนัธเ์ป็น..........มารดา.......อาย.ุ.....86..ปี  
 การศึกษา..........ป.2............อาชีพ....-.......  รับจา้ง รายได ้....- ต่อสปัดาห์...........  
      ๒) ช่ือ-นามสกุล..นางเช้ือ  เช้ือชาติ....ความสมัพนัธเ์ป็น......ป้า.......อาย.ุ......ปี 
 การศึกษา.........ป.2..........อาชีพ.......-.....รายได ้.....-...ไม่แน่นอน........บาท/เดือน  
 ๓) ช่ือ-นามสกุล……..ความสมัพนัธเ์ป็น...............อาย.ุ........ปี    การศึกษา.......อาชีพ..................
รายได ้............บาท/เดือน  
 ๔) ช่ือ-นามสกุล.................ความสมัพนัธเ์ป็น..............อาย.ุ......ปี  
 การศึกษา...............อาชีพ - .....รายได ้.........-.........บาท/เดือน  
 ๕) ช่ือ-นามสกุล............ความสมัพนัธเ์ป็น...............อาย.ุ......ปี  
 การศึกษา..............อาชีพ..........-..................รายได ้........-........บาท/เดือน  



OP.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. สภาพความเป็นอยูใ่นครัวเรือน  
        สมาชิกอาศยัอยูด่ว้ยกนัทุกคน  อยูค่นเดียว  
       สมาชิกแยกยา้ยไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจงัหวดั  
     จ านวน ............ คน ประกอบดว้ยจงัหวดั กรุงเทพ และ ฉะเชิงเทรา 

       √ สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย  มีผูพ้กิาร 1 คน 
 
๙. สภาพปัญหาหน้ีสิน 
          ไม่มีหน้ีสิน  

          √   มีหน้ีในระบบ จ านวน……20,000….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หน้ีกลุ่มออมทรัพย…์…………………..……บาท  

                     √   หน้ีกองทุนหมู่บา้น………20,000………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
           มีหน้ีนอกระบบ จ านวน......................บาท 

๑๐. สาเหตุของการเป็นหน้ี    เน่ืองจากในครอบครัวท านา จึงท าใหม้ีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน อีกทั้งมีสมาชิกใน
ครัวเรือน และเดก็ท่ีไม่ไดท้  างาน จึงท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว 

          √   การแกไ้ขปัญหาโดย    รับจา้งทัว่ไป 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 

          √   มีความพร้อม สามารถพฒันาได ้ มีทกัษะดา้นช่างฝีมือ เยบ็ผา้ 
          ตอ้งใหก้ารสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอยา่งเดียว (สูงอาย/ุพิการ) 

 ส่งต่อใหห้น่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ.......................................................................................... 
๑๒. ขอ้มูล ๔ท เพื่อใชใ้นการพฒันาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทกัษะ(ฝีมือแรงงาน).....ทกัษะฝึมือดา้นการท าเกษตร  



๑๒.๒ ทศันคติ(ต่อชีวิต/การงาน)...มีทศันติท่ีดีต่อการท างานและสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได.้..  
๑๒.๓ ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจยัการผลิต)....มีท่ีดินในการท ามาหากิน 
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแกไ้ข).....พฒันาความรู้ดา้นทกัษะฝีมือ และสร้างงานส ารองเพื่อท าใหม้ี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ช้ีเป้าชีวติครัวเรือนยากจน (Life Identification) 

              ทีมปฏิบติัการ ประกอบดว้ย
........................................................................................................ 
 
 ........................................................................................................................................... 
              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครัวเรือนยากจน 

  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน นาง หนูแพร  นามสกุล แกว้เกศ         อาย ุ 52  ปี 

จบการศึกษาขั้นสูงสุด   ประถมศึกษาปีท่ี 4 
  หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น)   -     (มอืถือ)   080-5699846 
  ละติจูด ....บา้นเลขท่ี 23 หมู่ 1 ต. คลองน ้ าใส  อ. อรัญประเทศ  จ. สระแกว้   
๒. สภาพและลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

          √  มีบา้นเป็นของตนเอง ในพ้ืนท่ี   ไร่    1 งาน 5  ตารางวา 
          เช่าบา้น ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศยัเพื่อนบา้น 
          สร้างบา้นพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................  
๓. อาชีพหลกัของหวัหนา้ครัวเรือน  

          √   เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ.........ผกัสวนครัว......รายได…้…40,000…..บาท/ปี  
          รับจา้ง ระบุ........................................อตัราค่าจา้ง............................บาท/ปี 
          คา้ขาย ระบุ........................................รายได.้....................................บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได.้..............................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……ไม่มีอาชีพรอง…………..รายได.้................................บาท/ปี 
๕. รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน...........60,000......บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ  านวน........5.....คน 
          บุตร จ  านวน........2.........คน (ก าลงัเรียน 1 คน , พิการ 1 คน) 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.....2....คน  (เป็นผูป่้วยติดเตียง 1 คน, พิการ 1 คน) 
๗. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ช่ือ-นามสกุล   นายแล  แกว้เกศ    ความสมัพนัธเ์ป็น   บิดา   อาย.ุ   86  ปี  
 การศึกษา............-...............อาชีพ   ผูสู้งอาย ุ พิการ  รายได.้......-........บาท/เดือน  
 ๒) ช่ือ-นามสกุล.......นางเหลียน  แกว้เกศ......ความสมัพนัธเ์ป็น..........มารดา..........อาย.ุ...78 ..ปี  
 การศึกษา......... ป.2..........อาชีพ..........ผูป่้วยติดเตียง..................รายได ้..............- ...........บาท/
เดือน  
 ๓) ช่ือ-นามสกุล.........นายปิยนทั  กล่ีทอง.................ความสมัพนัธเ์ป็น...............บุตรชาย...........อายุ
....21.......ปี การศึกษา...........-...........อาชีพ...............เป็นออทิศติก............รายได ้...........-.......บาท/เดือน  
 ๔) ช่ือ-นามสกุล.นางสาว ปวีสุดา  กล่ีทอง  ความสมัพนัธเ์ป็น...........บุตรสาว.............อาย.ุ....18......ปี  
 การศึกษา.....ม.6..........อาชีพ..............................................รายได ้.............-.................บาท/เดือน  



 ๕) ช่ือ-นามสกุล.........................................................ความสมัพนัธเ์ป็น.............................อายุ
..............ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ..............................................รายได ้..............................บาท/
เดือน  
 
 
๘. สภาพความเป็นอยูใ่นครัวเรือน  

        √  สมาชิกอาศยัอยูด่ว้ยกนัทุกคน  
          อยูค่นเดียว  
       สมาชิกแยกยา้ยไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจงัหวดั  
        จ านวน ....................... คน ประกอบดว้ยจงัหวดั......................................................  

        √ สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พกิาร ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ 
 จ านวน ...........3 คน........ คน ระบุ บิดา  มารดา  และลูกชาย 
 
๙. สภาพปัญหาหน้ีสิน 
          ไม่มีหน้ีสิน  

          √   มีหน้ีในระบบ จ านวน……50,000….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หน้ีกลุ่มออมทรัพย…์…………………………………..……บาท  

                     √   หน้ีกองทุนหมู่บา้น…………50,000………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
          มีหน้ีนอกระบบ จ านวน.................-............บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหน้ี    เน่ืองจากภายในครอบครัวมผีูท่ี้สามารถท างานหารายไดเ้พียงคนเดียวรายไดจึ้ง
ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว  

          √   การแกไ้ขปัญหาโดย  ...กูเ้งินเพื่อน าไปลงทุนปลูกผกัเพื่อขายตามหมู่บา้นและตลาด... 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 

          √   มีความพร้อม สามารถพฒันาได ้ 
          ตอ้งใหก้ารสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอยา่งเดียว (สูงอาย/ุพิการ) 

 ส่งต่อใหห้น่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ.......................................................................................... 
๑๒. ขอ้มูล ๔ท เพื่อใชใ้นการพฒันาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทกัษะ(ฝีมือแรงงาน).....สามารถปลูกผกัสวนครัวและตอ้งการท าเกษตรอินทรีย.์......  
๑๒.๒ ทศันคติ(ต่อชีวิต/การงาน)...มีทศันติท่ีดีต่อการท างานและสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได.้..  
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๑๒.๓ ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจยัการผลิต)....มีท่ีดินท ากินพร้อมท่ีจะพฒันาพ้ืนท่ีใหเ้กิดรายไดเ้พ่ือเล้ียง
ครอบครัวใหเ้พียงพอ..... 
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแกไ้ข).....พฒันาความรู้ดา้นการท าการเกษตรแบบผสมเพื่อท าใหม้ีผลผลิต
ในทุกๆ ฤดูกาล ท าใหส้ามารถมีรายไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ...... 
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ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ช้ีเป้าชีวติครัวเรือนยากจน (Life Identification) 

              ทีมปฏิบติัการ ประกอบดว้ย ............................................................................. 
  
              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน  นางอ าพนั  เกตุแกว้       อาย ุ 53  ปี 

จบการศึกษาขั้นสูงสุด............................ประถมศึกษาปีท่ี 4085-698 6885................ 
  ละติจูด ....บา้นเลขท่ี 18 หมู่ 1 ต. คลองน ้ าใส  อ. อรัญประเทศ  จ. สระแกว้   
๒. สภาพและลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
            มีบา้นเป็นของตนเอง ในพ้ืนท่ี..........ไร่.... งาน ......... ตารางวา 
          เช่าบา้น ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศยัเพื่อนบา้น 

          สร้างบา้นพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

         √ อ่ืนๆ ระบุ............ อาศยับา้นหลานสาว 
๓. อาชีพหลกัของหวัหนา้ครัวเรือน  

         √ เป็นเกษตรกร     ปลูกพืช  ขา้ว ขา้วโพด     รายได…้…30,000…..บาท/ปี  
          รับจา้ง ระบุ........................อตัราค่าจา้ง....................บาท/ปี 
          คา้ขาย ระบุ........................................รายได.้....................................บาท/ปี  

         √    อ่ืนๆ ระบุ………เยบ็ผา้โหล…………..รายได.้..............6,000.......บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ ขายขา้วแกง   ..รายได.้....................................บาท/ปี 
๕. รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน.................บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ  านวน........2.....คน 
          บุตร จ  านวน........3.........คน  
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.........คน   
๗. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ช่ือ-นามสกุล..นายสรรคพล  ปุญญาสุ.........ความสมัพนัธเ์ป็น..........ลูกชาย.......อาย.ุ.....31..ปี  
 การศึกษา..........ม.2............อาชีพ....ท านา รับจา้ง รายได ้....300-500 ต่อสปัดาห์...........  
      ๒) ช่ือ-นามสกุล..นางสาวกิติยา  บุญญสุ....ความสมัพนัธเ์ป็น......ลูกสาว.......อาย.ุ....26..ปี 
 การศึกษา.........ม.3..........อาชีพ.......รับจา้ง.....รายได ้........ไม่แน่นอน........บาท/เดือน  
 ๓) ช่ือ-นามสกุล.....นางสาวสุนิสา  อีสเกษร  ..ความสมัพนัธเ์ป็น.....ลูกสาว..........อาย.ุ...18.....ปี    การ
ศึกษา..........ปวช..........อาชีพ.........นกัศกึษา..........รายได ้............บาท/เดือน  
 ๔) ช่ือ-นามสกุล.................ความสมัพนัธเ์ป็น.....หลานชาย.........อาย.ุ......ปี  
 การศึกษา...............อาชีพ - .....รายได ้.........-.........บาท/เดือน  
 ๕) ช่ือ-นามสกุล............ความสมัพนัธเ์ป็น......หลานสาว.........อาย.ุ......ปี  
 การศึกษา..............อาชีพ..........-..................รายได ้........-........บาท/เดือน  
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๘. สภาพความเป็นอยูใ่นครัวเรือน  
        สมาชิกอาศยัอยูด่ว้ยกนัทุกคน  อยูค่นเดียว  

       √สมาชิกแยกยา้ยไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจงัหวดั  
     จ านวน .......2...... คน ประกอบดว้ยจงัหวดั กรุงเทพ และ ฉะเชิงเทรา 

       √ สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พกิาร ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ 
 ชรา จ  านวน .....1.... คน เป็นโรคมะเร็ง  
 
๙. สภาพปัญหาหน้ีสิน 
          ไม่มีหน้ีสิน  

          √   มีหน้ีในระบบ จ านวน……60,000….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หน้ีกลุ่มออมทรัพย…์…………………..……บาท  

                     √   หน้ีกองทุนหมู่บา้น………60,000………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
           มีหน้ีนอกระบบ จ านวน......................บาท 

๑๐. สาเหตุของการเป็นหน้ี    เน่ืองจากในครอบครัวท าอาชีพท านา จึงท าใหม้ีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน อีกทั้งมี
สมาชิกในครัวเรือน และเดก็ท่ีไม่ไดท้  างาน จึงท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว 

          √   การแกไ้ขปัญหาโดย    ขายขา้วแกง 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 

          √   มีความพร้อม สามารถพฒันาได ้ มีทกัษะดา้นช่างฝีมือ เยบ็ผา้ 
          ตอ้งใหก้ารสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอยา่งเดียว (สูงอาย/ุพิการ) 

 ส่งต่อใหห้น่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ.......................................................................................... 
๑๒. ขอ้มูล ๔ท เพื่อใชใ้นการพฒันาครัวเรือน 



๑๒.๑ ทกัษะ(ฝีมือแรงงาน).....ทกัษะฝึมือดา้นการเยบ็ผา้  
๑๒.๒ ทศันคติ(ต่อชีวิต/การงาน)...มีทศันติท่ีดีต่อการท างานและสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได.้..  
๑๒.๓ ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจยัการผลิต)....มีท่ีดินในการท ามาหากิน 
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแกไ้ข).....พฒันาความรู้ดา้นทกัษะฝีมือ และสร้างงานส ารองเพื่อท าใหม้ี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Family Folder Part 1 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ช้ีเป้าชีวติครัวเรือนยากจน (Life Identification) 

              ทีมปฏิบติัการ ประกอบดว้ย

........................................................................................................ 
 
 ........................................................................................................................................... 
              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP.3 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน  นายสนอง  นามสกุล ทองบุญมา       อาย ุ 64  ปี 

จบการศึกษาขั้นสูงสุด............................ประถมศึกษาปีท่ี 4............... 
  หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น)..............................(มอืถือ)..........081-4359729................ 
  ละติจูด ....บา้นเลขท่ี 135 หมู่ 1 ต. คลองน ้ าใส  อ. อรัญประเทศ  จ. สระแกว้   
๒. สภาพและลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

          √   มีบา้นเป็นของตนเอง ในพ้ืนท่ี............ไร่....2 งาน ......... ตารางวา 
          เช่าบา้น ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศยัเพื่อนบา้น 
          สร้างบา้นพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ............  
๓. อาชีพหลกัของหวัหนา้ครัวเรือน  

         √ เป็นเกษตรกร     นา     รายได…้…50,000…..บาท/ปี  
          รับจา้ง ระบุ........................อตัราค่าจา้ง....................บาท/ปี 
          คา้ขาย ระบุ........................................รายได.้....................................บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได.้.................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……………ไม่มีอาชีพรอง…………………..รายได.้....................................บาท/ปี 
๕. รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน...........50,000......บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ  านวน........7.....คน 
          บุตร จ  านวน........3.........คน (เรียนหนงัสือ 2 คน, พิการ 1 คน) 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.....1....คน  ( คนชรา) 
๗. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ช่ือ-นามสกุล..นางวนิดา  ทองบุญม.ี........ความสมัพนัธเ์ป็น...........ภรรยา.......อาย.ุ.....50...ปี  
 การศึกษา..........ป.4............อาชีพ................ท านา.............รายได ้...............  
      ๒) ช่ือ-นามสกุล..นางศิริพร  ทองบุญม.ี........ความสมัพนัธเ์ป็น......ลูกสาว.......อาย.ุ.....33..ปี 
 การศึกษา.........ปวส...........อาชีพ.......รับจา้งทัว่ไป.....รายได ้........9,000........บาท/เดือน  
 ๓) ช่ือ-นามสกุล.....นางสาวเสาวลกัษณ์...ทองบุญม.ี......ความสมัพนัธเ์ป็น...........ลูกสาว..........อาย.ุ....
27.....ปี    การศึกษา............ปวช..........อาชีพ.........รับจา้งทัว่ไป..........รายได ้...9,000.........บาท/เดือน  
 ๔) ช่ือ-นามสกุล.....ดช.สลลั  บวัอินทร์............ความสมัพนัธเ์ป็น.....หลานชาย.........อาย.ุ...5....ปี  
 การศึกษา......อนุบาล3.........อาชีพ - .....รายได ้.........-.........บาท/เดือน  
 ๕) ช่ือ-นามสกุล..ดญ. ปไรยา  บูญปัน ..........ความสมัพนัธเ์ป็น......หลานสาว.........อาย.ุ....5..ปี  
 การศึกษา......อนุบาล3........อาชีพ..........-..................รายได ้........-........บาท/เดือน  



OP.3 

๒ 

 
 
 
 
 
 
๘. สภาพความเป็นอยูใ่นครัวเรือน  

        √  สมาชิกอาศยัอยูด่ว้ยกนัทุกคน  อยูค่นเดียว  
       สมาชิกแยกยา้ยไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจงัหวดั  
     จ านวน ................ คน ประกอบดว้ยจงัหวดั ............................. 
          สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พกิาร ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ 
 ชรา จ  านวน ......... คน เป็นคนพกิาร....1 ... คน 
 
 
๙. สภาพปัญหาหน้ีสิน 
          ไม่มีหน้ีสิน  

          √   มีหน้ีในระบบ จ านวน……30,000….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หน้ีกลุ่มออมทรัพย…์…………………………………..……บาท  

                     √   หน้ีกองทุนหมู่บา้น…………30,000………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 

        √  มีหน้ีนอกระบบ จ านวน..........20,000............บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหน้ี    เน่ืองจากในครอบครัวท าอาชีพท านา จึงท าใหม้ีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน อีกทั้งมี
สมาชิกในครัวเรือนเป็นคนชรา และเด็กท่ีไม่ไดท้  างาน จึงท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว 

          √   การแกไ้ขปัญหาโดย    กูเ้งินเพื่อน าไป และใชใ้นการใชจ่้ายในครอบครัวท่ีไม่พอเพราะมีสา
มาชิกในครัวเรือนเยอะ 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 

          √   มีความพร้อม สามารถพฒันาได ้ มีทกัษะดา้นช่างไม ้
          ตอ้งใหก้ารสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอยา่งเดียว (สูงอาย/ุพิการ) 

 ส่งต่อใหห้น่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ.......................................................................................... 
๑๒. ขอ้มูล ๔ท เพื่อใชใ้นการพฒันาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทกัษะ(ฝีมือแรงงาน).....สามารถพฒันาดา้นทกัษะดา้นช่างไม ้ 



๑๒.๒ ทศันคติ(ต่อชีวิต/การงาน)...มีทศันติท่ีดีต่อการท างานและสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได.้..  
๑๒.๓ ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจยัการผลิต)....มีท่ีดินในการท ามาหากิน 
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแกไ้ข).....พฒันาความรู้ดา้นทกัษะฝีมือ และสร้างงานส ารองเพื่อท าใหม้ี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ช้ีเป้าชีวติครัวเรือนยากจน (Life Identification) 

 



Family Folder Part 1 

              ทีมปฏิบติัการ ประกอบดว้ย
........................................................................................................ 
 
 ........................................................................................................................................... 
              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครัวเรือนยากจน 

  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP.3 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน  นายสมาน เฮาเจริญ       อาย ุ 62  ปี 

จบการศึกษาขั้นสูงสุด............................ประถมศึกษาปีท่ี 4............... 
  หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น)..............................(มอืถือ)..........098-8844952................ 
  ละติจูด ....บา้นเลขท่ี 13 หมู่ 1 ต. คลองน ้ าใส  อ. อรัญประเทศ  จ. สระแกว้   
๒. สภาพและลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

          √   มีบา้นเป็นของตนเอง ในพ้ืนท่ี.....1.....ไร่.... งาน ......... ตารางวา 
          เช่าบา้น ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศยัเพื่อนบา้น 
          สร้างบา้นพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ............  
๓. อาชีพหลกัของหวัหนา้ครัวเรือน  

         √ เป็นเกษตรกร     ท านา     รายได…้…30,000…..บาท/ปี  
          รับจา้ง ระบุ........................อตัราค่าจา้ง....................บาท/ปี 
          คา้ขาย ระบุ........................................รายได.้....................................บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได.้.................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ ขายขา้วแกง   ..รายได.้....................................บาท/ปี 
๕. รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน...........50,000......บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จ  านวน........4.....คน 
          บุตร จ  านวน........2.........คน (เรียนหนงัสือ 2 คน ) 
          สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน.........คน   
๗. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ช่ือ-นามสกุล..นายพกิุล  เฮาเจริย.........ความสมัพนัธเ์ป็น..........สามี.......อาย.ุ.....58...ปี  
 การศึกษา..........ป.4............อาชีพ......ขบัรถส่งนกัเรียน รายได ้....5000...........  
      ๒) ช่ือ-นามสกุล..นางสาวดาราพร  เฮาเจริญ....ความสมัพนัธเ์ป็น......ลูกสาว.......อาย.ุ....28..ปี 
 การศึกษา.........ม.6..........อาชีพ.......ขายลูกช้ิน.....รายได ้........ไม่แน่นอน........บาท/เดือน  
 ๓) ช่ือ-นามสกุล.....ดช.ศุภชยั  ปันค าศรี.......ความสมัพนัธเ์ป็น........หลาน..........อาย.ุ...12.....ปี    การ
ศึกษา..........ป.6..........อาชีพ.........รับจา้งทัว่ไป..........รายได ้............บาท/เดือน  
 ๔) ช่ือ-นามสกุล.................ความสมัพนัธเ์ป็น.....หลานชาย.........อาย.ุ......ปี  
 การศึกษา...............อาชีพ - .....รายได ้.........-.........บาท/เดือน  
 ๕) ช่ือ-นามสกุล............ความสมัพนัธเ์ป็น......หลานสาว.........อาย.ุ......ปี  
 การศึกษา..............อาชีพ..........-..................รายได ้........-........บาท/เดือน  



OP.3 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. สภาพความเป็นอยูใ่นครัวเรือน  

        √  สมาชิกอาศยัอยูด่ว้ยกนัทุกคน  อยูค่นเดียว  
       สมาชิกแยกยา้ยไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจงัหวดั  
     จ านวน ................ คน ประกอบดว้ยจงัหวดั ............................. 
          สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พกิาร ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ 
 ชรา จ  านวน ......... คน เป็นคนพกิาร.... ... คน 
 
 
๙. สภาพปัญหาหน้ีสิน 
          ไม่มีหน้ีสิน  

          √   มีหน้ีในระบบ จ านวน……300,000….........บาท โดยแยกเป็น  
                     หน้ีกลุ่มออมทรัพย…์…………ธกส…………..……บาท  

                     √   หน้ีกองทุนหมู่บา้น…………………………….….บาท 
                     สหกรณ์..................................................................บาท 
           มีหน้ีนอกระบบ จ านวน......................บาท 

๑๐. สาเหตุของการเป็นหน้ี    เน่ืองจากในครอบครัวท าอาชีพท ารับจา้ง จึงท าใหม้ีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน อีกทั้ง
มีสมาชิกในครัวเรือน และเดก็ท่ีไม่ไดท้  างาน จึงท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว 

          √   การแกไ้ขปัญหาโดย    กูเ้งินเพื่อน าไป และใชใ้นการใชจ่้ายในครอบครัวท่ีไม่พอเพราะมีสา
มาชิกในครัวเรือนเยอะ 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 

          √   มีความพร้อม สามารถพฒันาได ้ มีทกัษะดา้นช่างไม ้
          ตอ้งใหก้ารสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอยา่งเดียว (สูงอาย/ุพิการ) 

 ส่งต่อใหห้น่วยงาน................................................. 



          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ.......................................................................................... 
๑๒. ขอ้มูล ๔ท เพื่อใชใ้นการพฒันาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทกัษะ(ฝีมือแรงงาน).....ทกัษะฝึมือดา้นการเยบ็ผา้  
๑๒.๒ ทศันคติ(ต่อชีวิต/การงาน)...มีทศันติท่ีดีต่อการท างานและสามารถท่ีจะพฒันาตนเองได.้..  
๑๒.๓ ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจยัการผลิต)....มีท่ีดินในการท ามาหากิน 
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแกไ้ข).....พฒันาความรู้ดา้นทกัษะฝีมือ และสร้างงานส ารองเพื่อท าใหม้ี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Family Folder Part 1 

ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  ๑ ช้ีเป้าชีวติครัวเรือนยากจน (Life Identification) 

              ทีมปฏิบติัการ ประกอบดว้ย

........................................................................................................ 
 
 ........................................................................................................................................... 
              ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลครัวเรือนยากจน 
  เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ................... 
  เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม 

 

 


