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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนชวยเหลอืครัวเรือนเปาหมาย 
  
1. ชื่อหัวหนาครัวเรือน...............นางสิริกัญญา….งามบุญวงษ....................อาย.ุ...66.......ป      
 จบการศึกษาชั้นสูงสุด..............ประถมศึกษาปที่ 4………………………………………………….  
 หมายเลขโทรศัพท.........(มือถือ)……084-106-5426……………………………………………….  
2. สภาพและลักษณะท่ีอยูอาศัย  
    มีบานเปนของตนเอง  ในพื้นที.่.......-......ไร........300.......ตารางวา  
   เชาบาน ในราคา..........................บาท/เดือน  
   อาศัยเพื่อนบาน  
   สรางบานพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ  
   อื่น ๆ ระบุ...............................................................  
3. อาชีพหลักของหัวหนาครัวเรือน   

   เปนเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ....................................รายได...................................บาท/ป  
   รับจาง ระบุ............แมบาน...............อัตราคาจาง............60,000...........บาท/ป  
   คาขาย ระบ.ุ..............................................รายได........................................บาท/ป  
   อื่นๆ ระบุ.................................................รายได.........................................บาท/ป  
4. อาชีพรอง ระบุ.......................................................รายได..........................................บาท/ป  
5. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน......1,020,000...........บาท/ป  
6. สมาชิกในครัวเรือน จํานวน......9..........คน  
   บุตร จํานวน.............3............คน  
   สมาชกิอ่ืน ๆ จํานวน...........5............คน  
7. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
  1) ชื่อ-นามสกุล.....นายพนม เอี่ยมสะอาด.......... ความสัมพันธเปน....สามี..... อายุ…62.…ป 
   การศึกษา....ประถมศึกษาชั้นปที่ 4….. อาชีพ…..รับจางทั่วไป....รายได….10,000….บาท/เดือน  
  2) ชื่อ-นามสกุล.....นางจําเรียงเพ็ญ เติมเพชร.... ความสัมพันธเปน....ลูก....... อายุ…42.…ป 
   การศึกษา....ประถมศึกษาชั้นปที่ 6….. อาชีพ…..รับจางทั่วไป....รายได….10,000….บาท/เดือน 
  3) ชื่อ-นามสกุล.....นายสมเด็จ เติมเพชร............ ความสัมพันธเปน...ลูกเขย...อาย…ุ45.…ป 
   การศึกษา....มัธยมศึกษาชั้นปที่ 3….....อาชีพ…..รับจางทั่วไป....รายได….10,000….บาท/เดือน 
  4) ชื่อ-นามสกุล.....นายโสพล งามบุญวงษ.......... ความสัมพันธเปน...ลูก.........อายุ…36.…ป 
   การศึกษา..............ปวส....................... อาชีพ..พนักงานประจํา..รายได….18,000….บาท/เดือน 
  5) ชื่อ-นามสกุล.....นายนภดล บญุญวง.............. ความสัมพันธเปน...ลูกเขย.........อาย…ุ32.…ป 
   การศึกษา.........ปริญญาตรี................. อาชีพ..พนักงานประจํา..รายได….18,000….บาท/เดือน 
  6) ชื่อ-นามสกุล.....นางกาญวิภา เอี่ยมสะอาด.... ความสัมพันธเปน........ลูก.........อาย…ุ30.…ป 
   การศึกษา.........ปริญญาตรี................. อาชีพ..พนักงานประจํา..รายได….17,000….บาท/เดือน 
8. สภาพความเปนอยูในครัวเรือน  
   สมาชิกอาศัยอยูดวยกันทุกคน                  อยูคนเดียว  
   สมาชิกแยกยายไปประกอบอาชีพท้ังในและนอกจังหวัด  
         จํานวน ..................คน ประกอบดวยจังหวัด.........................................................................  
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   สมาชิกชราภาพ เจ็บปวย พิการ ไมสามารถประกอบอาชีพได  
        จํานวน ..................คน ประกอบดวยจังหวัด.........................................................................  
9. สภาพปญหาหนี้สิน  
   ไมมีหนี้สิน  
   มีหนี้ในระบบ  จํานวน........150,000......บาท โดยแยกเปน     
    หนี้กลุมออมทรัพย......................................................บาท  
    หนี้กองทุนหมูบาน.....................................................บาท  
    สหกรณ......................................................................บาท  
   มีหนี้นอกระบบ จํานวน........130,000......บาท 
10. สาเหตุของการเปนหนี้…..เนื่องจากรายรับไมเพียงพอตอรายจาย จึงทําใหเกิดการกูยืมเงินทั้งในระบบและ 
 นอกระบบเรื่อยมา จนเกิดเปนหนี้สะสมจํานวนมาก....................................................................................  
    การแกไขปญหาโดย.................................................................................................................  
11. ประเภทครัวเรือน  
   มีความพรอม สามารถพัฒนาได         
   ตองใหการสงเคราะห /ชวยเหลือเพียงอยางเดียว (สูงอายุ/พิการ)  
        สงตอใหหนวยงาน..................................................................................................................  
   ไมขอรับความชวยเหลือ เพราะ...............................................................................................  
12. ขอมูล 4ท เพื่อใชในการพัฒนาครัวเรือน  
   12.1 ทักษะ (ฝมือแรงงาน)................................................................................................................  
   12.2 ทัศนคต ิ(ตอชีวิต/การงาน).......................................................................................................  
  12.3 ทรัพยากร(ที่ดิน/ปจจัยการผลิต)..............................................................................................  
  12.4 ทางออก(แนวทางแกไข)…การทําบัญชีครัวเรือนเพื่อลดคาใชจายที่ไมจําเปนและการสงเสริม 
   อาชีพเสริม เพื่อใหมรีายไดเพิ่มมากขึ้น................................................................................... 
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ผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่ 1 ชี้เปาชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
    ทีมปฏิบัติการ ประกอบดวย 
   1.  อาจารย ดร.นพรัตน  ไวโรจนะ 5.  อาจารย ดร.สุภาวิณี  ขันคํา 
   2.  ผศ.ดร.ดรุณี   หันวิสัย 6.  อาจารย ดร.ณัฐกาญจน  นําพันธุวิวัฒน 
   3. อาจารยจุฑารัตน  โพธิ์หลวง 7.  อาจารย ดร.ณภัทณจันทร  ดานสวัสดิ์ 
   4.  อาจารยณัฐพงศ  วัฒนศิริพงษ 8.  อาจารยสุนันทา ศรีโสภา 
     ผลการวิเคราะหขอมูลครัวเรือนยากจน  

  เปนครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ป ...................        
   เปนครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม  

  อื่นๆ เปนครัวเรือนยากจนเนื่องจากรายรับไมเพียงพอตอรายจาย จึงทําใหเกิดการ
กูยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบเรื่อยมา จนเกิดเปนหนี้สะสมจํานวนมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการวิเคราะหปญหาของครัวเรือน 

ชื่อครัวเรือน งามบุญวงษ 

นางจําเรียงเพ็ญ เติมเพชร นาง สิริกัญญา งามบุญวงษ 

ปญหา อาชีพท่ีทํารายไดไมแนนอน 
และมีหนี้นอกระบบ 
แนวทางแกไข การสงเสริมอาชีพ
เพื่อใหมีรายไดที่มั่นคง 

ปญหา อาชีพท่ีทํารายไดไมแนนอน 
แนวทางแกไข การสงเสริมอาชีพ
เพื่อใหมีรายไดที่มั่นคง 

ปญหา มีหนี้สินทั้งใน และนอกระบบ 
แนวทางแกไข การสงเสริมอาชีพเสรมิ
เพื่อใหมีรายไดทีเ่พียงพอ 

นายโสพล งามบุญวงษ 

ปญหา มีหนี้สินทั้งใน และนอกระบบ 
แนวทางแกไข การสงเสริมอาชีพเสรมิ
เพื่อใหมีรายไดทีเ่พียงพอ 

นางกาญวิภา เอี่ยมสะอาด 
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนชวยเหลอืครัวเรือนเปาหมาย 
  
1. ชื่อหัวหนาครัวเรือน...............นายสมชาย  จุยอางทอง....................อาย.ุ...59.......ป      
 จบการศึกษาชั้นสูงสุด..............ประถมศึกษาปที่ 4………………………………………………….  
 หมายเลขโทรศัพท.........(มือถือ)……083-909-3001……………………………………………….  
2. สภาพและลักษณะท่ีอยูอาศัย  
    มีบานเปนของตนเอง  ในพื้นที.่.......-......ไร........200.......ตารางวา  
   เชาบาน ในราคา..........................บาท/เดือน  
   อาศัยเพื่อนบาน  
   สรางบานพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ  
   อื่น ๆ ระบุ...............................................................  
3. อาชีพหลักของหัวหนาครัวเรือน   

   เปนเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ....................................รายได...................................บาท/ป  
   รับจาง ระบุ..........ขับรถสองแถว...........อัตราคาจาง............40,000...........บาท/ป  
   คาขาย ระบ.ุ..............................................รายได........................................บาท/ป  
   อื่นๆ ระบุ.................................................รายได.........................................บาท/ป  
4. อาชีพรอง ระบุ...........ชางเชื่อม.......................รายได.............100,000............บาท/ป  
5. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน......440,000...........บาท/ป  
6. สมาชิกในครัวเรือน จํานวน......10..........คน  
   บุตร จํานวน.............3............คน  
   สมาชกิอ่ืน ๆ จํานวน...........7............คน  
7. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
  1) ชื่อ-นามสกุล.....นางรําพึง  จุยอางทอง.......... ความสัมพันธเปน...ภรรยา.. อายุ…57.…ป 
   การศึกษา....ประถมศึกษาชั้นปที่ 4….. อาชีพ……….-........รายได…....-......….บาท/เดือน  
  2) ชื่อ-นามสกุล.....นายอพเิชษฐ  จุยอางทอง..... ความสัมพันธเปน....ลูก....... อายุ…35.…ป 
   การศึกษา..............ปริญญาตรี……….... อาชีพ…….ครู.........รายได….15,000….บาท/เดือน 
  3) ชื่อ-นามสกุล.....นางสาวอุษา  จุยอางทอง..... ความสัมพันธเปน...ลูก...อาย…ุ31.…ป 
   การศึกษา............ปริญญาตรี..........…..อาชีพ……...-........รายได……..-……..บาท/เดือน 
  4) ชื่อ-นามสกุล.....นางนันทพร  พัสดุ................ ความสัมพันธเปน......ลูกสะใภ........อาย…ุ30…ป 
   การศึกษา....มัธยมศึกษาปที่ 3............ อาชีพ………-........รายได……..-…..….บาท/เดือน 
  5) ชื่อ-นามสกุล.....นายวีรยุทธ  ทับพูตา............ ความสัมพันธเปน......ลูกเขย.........อาย…ุ29.…ป 
   การศึกษา....มัธยมศึกษาปที่ 6.......….. อาชีพ………-........รายได……..-…..….บาท/เดือน 
  6) ชื่อ-นามสกุล.....นายธนากร  จุยอางทอง....... ความสัมพันธเปน...ลูก.........อายุ…25.…ป 
   การศึกษา........มัธยมศึกษาปที่ 3........ อาชีพ…......-..........รายได…......-....….บาท/เดือน 
  7) ชื่อ-นามสกุล.....ด.ช.บุรินทร  จุยอางทอง...... ความสัมพันธเปน...หลาน.........อาย…ุ14.…ป 
   การศึกษา....มัธยมศึกษาปที่ 2.......….. อาชีพ….......-..........รายได……...-……..บาท/เดือน 
  8) ชื่อ-นามสกุล.....ด.ช.อนุวัต  จุยอางทอง......... ความสัมพันธเปน......หลาน.........อาย…ุ9.…ป 
   การศึกษา....ประถมศึกษาชั้นปที่ 2….. อาชีพ………-........รายได……..-…..….บาท/เดือน 
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  9) ชื่อ-นามสกุล.....ด.ช.อัศนัย  จุยอางทอง......... ความสัมพันธเปน......หลาน.........อาย…ุ1.…ป 
   การศึกษา.................-.....................….. อาชีพ………-........รายได……..-…..….บาท/เดือน 
  10) ชื่อ-นามสกุล.....ด.ญ.ธนันพร  จุยอางทอง..... ความสัมพันธเปน......หลาน........อาย…ุ1.…เดือน 
   การศึกษา..................-....................….. อาชีพ………-........รายได……..-…..….บาท/เดือน 
8. สภาพความเปนอยูในครัวเรือน  
   สมาชิกอาศัยอยูดวยกันทุกคน                  อยูคนเดียว  
   สมาชิกแยกยายไปประกอบอาชีพท้ังในและนอกจังหวัด  
         จํานวน ..................คน ประกอบดวยจังหวัด.........................................................................  
   สมาชิกชราภาพ เจ็บปวย พิการ ไมสามารถประกอบอาชีพได  
        จํานวน ..................คน ประกอบดวยจังหวัด.........................................................................  
9. สภาพปญหาหนี้สิน  
   ไมมีหนี้สิน  
   มีหนี้ในระบบ  จํานวน........................................บาท โดยแยกเปน     
    หนี้กลุมออมทรัพย......................................................บาท  
    หนี้กองทุนหมูบาน.....................................................บาท  
    สหกรณ......................................................................บาท  
   มีหนี้นอกระบบ จํานวน..................................บาท 
10. สาเหตุของการเปนหนี้…..เนื่องจากรายรับไมเพียงพอตอรายจาย จึงทําใหเกิดการกูยืมเงินทั้งในระบบและ 
 นอกระบบเรื่อยมา จนเกิดเปนหนี้สะสมจํานวนมาก....................................................................................  
    การแกไขปญหาโดย.................................................................................................................  
11. ประเภทครัวเรือน  
   มีความพรอม สามารถพัฒนาได         
   ตองใหการสงเคราะห /ชวยเหลือเพียงอยางเดียว (สูงอายุ/พิการ)  
        สงตอใหหนวยงาน..................................................................................................................  
   ไมขอรับความชวยเหลือ เพราะ...............................................................................................  
12. ขอมูล 4ท เพื่อใชในการพัฒนาครัวเรือน  
   12.1 ทักษะ (ฝมือแรงงาน)................................................................................................................  
   12.2 ทัศนคต ิ(ตอชีวิต/การงาน).......................................................................................................  
  12.3 ทรัพยากร(ที่ดิน/ปจจัยการผลิต)..............................................................................................  
  12.4 ทางออก(แนวทางแกไข)…การทําบัญชีครัวเรือนเพื่อลดคาใชจายที่ไมจําเปนและการสงเสริม 
   อาชีพเสริม เพื่อใหมรีายไดเพิ่มมากขึ้น................................................................................... 
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แผนผังวิเคราะหปญหาของครัวเรือน 

ชื่อครัวเรือน จุยอางทอง 

ปญหา ไมมีรายได 
แนวทางแกไข การสงเสริมอาชีพ
เพื่อใหมีรายได 

นางรําพึง จุยอางทอง 
 

ปญหา อาชีพท่ีทํารายไดไมแนนอน 
แนวทางแกไข การสงเสริมอาชีพเสรมิ
เพื่อใหมีรายไดแนนอน 

นายสมชาย จุยอางทอง 
 

       
 

ผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่ 1 ชี้เปาชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) 
    ทีมปฏิบัติการ ประกอบดวย 
   1.  อาจารย ดร.นพรัตน  ไวโรจนะ 5.  อาจารย ดร.สุภาวิณี  ขันคํา 
   2.  ผศ.ดร.ดรุณี   หันวิสัย 6.  อาจารย ดร.ณัฐกาญจน  นําพันธุวิวัฒน 
   3. อาจารยจุฑารัตน  โพธิ์หลวง 7.  อาจารย ดร.ณภัทณจันทร  ดานสวัสดิ์ 
   4.  อาจารยณัฐพงศ  วัฒนศิริพงษ 8.  อาจารยสุนันทา ศรีโสภา 
     ผลการวิเคราะหขอมูลครัวเรือนยากจน  

  เปนครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ป ...................        
   เปนครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม  

  อื่นๆ เปนครัวเรือนยากจนเนื่องจากครอบครัวมีสมาชิกเพิ่มขึ้น คาใชจายมากขึ้น จึง
อาจทําใหรายรับไมเพียงพอกับรายจาย ประกอบกับมีสมาชิกหลายคนอยูในวัยเรียน จึงไม
สามารถหารายรับเขาครอบครัวไดอยางเพียงพอ  
 
 


