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ค าน า 

   
  เอกสารคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการครัว เรือนยากจน              
แบบูรณาการ :  ชี้เป้าชีวิต  จัดท าเข็มทิศชีวิต  บริหารจัดการชีวิต  และดูแลชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕9 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการครัวเรือน
ยากจนแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕9 ตาม ๔ กระบวนงาน : ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และ
ดูแลชีวิต ซึ่งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ศจพ.จ.) ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่  ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์    
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเองด้วยการจัดท าแผนชีวิต 
ด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลโดยทีมปฏิบัติการระดับต าบล พร้อมทั้งการบูรณาการของ        
ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดแผนงาน / โครงการเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
 

  ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ จากการจัดท าเอกสารคู่มือ       
แนวทางการด าเนินงานฉบับนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ยินดีน้อมรับเพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงคุณภาพงานให้ดี     
ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
 
                    ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
         พฤศจิกายน  ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
          หน้า 
 
ความเป็นมา         ๑ 
แนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ     ๒ 
กระบวนการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ 4 กระบวนงาน  2 - 3 
วัตถุประสงค์         3 
แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ     3 
เป้าหมายการด าเนินงาน        4 
ขั้นตอนการปฏิบัติการของทีมเคาะประตูบ้าน     5 
การด าเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 4 กระบวนงาน  6 – 10 
การด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ 11 - 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมา 
  ปี ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้การด าเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ โครงการลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ด้วยการขจัดความยากจนในชนบท เป็นงานส าคัญของ
กระทรวงมหาดไทย ในการตอบสนองต่ออุดมการณ์ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง
กระทรวงมหาดไทย ๑๒๐ ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ๑๕๐ ป ี
วันประสูติ และครบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวาย
พระเกียรติให้เป็นบุคคลส าคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย 
  เพ่ือให้การด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการลดความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้ด้วยการขจัดความยากจนในชนบทเกิดความต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕9 นี้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้
จัดท าโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการ
ชีวิต และดูแลชีวิต ขึ้น เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรายได้ ในปี ๒๕๕8  
จ านวน 23,930 ครัวเรือน (คน)  ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว รวมถึงการได้รับการ
สงเคราะห์หรือดูแลชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ครัวเรือนยากจนดังกล่าว สามารถพ่ึงพาตนเองและชุมชนได้
อย่างยั่งยืน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของจ านวนครัวเรือนที่พัฒนาได้ มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ทั้งหมด 
  ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป้าหมายการด าเนินงานโครงการลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้
ด้วยการขจัดความยากจนในชนบทมาด าเนินการต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕9 มีครัวเรือนเป้าหมายซึ่งมีรายได้         
ตกเกณฑ์ จปฐ. ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน      
แบบบูรณาการ จ านวน 321 ครัวเรือน ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือด าเนินการตามภารกิจ
โครงการฯ ใน  ๔  กระบวนงาน : ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต  
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แนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
 ๑. กรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 

๑.๑ ความยากจนเกิดจากการบริหารจัดการชีวิตที่ไม่เหมาะสม สามารถแก้ไขด้วยการบริหาร
จัดการชีวิต 

๑.๒ ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเชิงซ้อนไม่ใช่ปัญหาเชิงเดี่ยว ต้องแก้ไขเป็นรายครัวเรือน 
๑.๓ ปัญหาความยากจน ต้องแก้ไขเป็นกระบวนการบูรณาการ และใช้เวลาในการด าเนินการ 

 ๒. กระบวนการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ๔ กระบวนงาน คือ  
  กระบวนงานที่ ๑ ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification) : สร้างทีมปฏิบัติการจาก
การบูรณาการภารกิจ บทบาทจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท าการศึกษาข้อมูล จปฐ. เพ่ือค้นหาและระบุ
ครัวเรือนเป้าหมาย 
  กระบวนงานที่ ๒ จัดท าเข็มทิศชีวิต หรือ “แผนที่ชีวิต” (Life Compass) : ทีมงาน
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ร่วมกันจัดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจทั้งในทีมงานและการค้นหาช่องทาง วิธีการที่
เหมาะสม เพ่ือให้ครัวเรือนเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาให้พ้นจน 
  กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต : (Life Management) การน าเอาแผนที่ชีวิตในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้พ้นจนของครัวเรือนเป้าหมายที่จัดท าไว้ ไปปฏิบัติให้เห็นผล โดยครัวเรือนยากจน
ด าเนินการในส่วนที่ด าเนินการเองได้ ส่วนทีมปฏิบัติการช่วยกันน าแผนที่ชีวิตเสนอให้บรรจุในแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการบูรณาการการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามบทบาทภารกิจ 
  กระบวนงานที่ ๔ ดูแลชีวิต (Life improvement) : ทีมปฏิบัติการและผู้น าชุมชน ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตของครัวเรือนยากจน ให้การสนับสนุน ดูแล 
ประคับประคอง ปรับปรุงแผนที่ชีวิตให้เหมาะสมสมบูรณ์ข้ึน รวมถึงการค้นหาครัวเรือนยากจนเป้าหมายใหม่ที่
ต้องให้มีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปีต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจน ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
  ๓.๒ เพ่ือตอบสนองต่ออุดมการณ์หรือปรัชญากระทรวงมหาดไทย ในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข” แก่ครัวเรือนยากจนและสร้างศรัทธาแก่ประชาชน 
  ๓.๓ เพ่ือบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้ง
ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 

แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
๔.๑ การใช้ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕8 จ านวน 321 ครัวเรือน 

เป็นฐานในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕9 ที่แสดงถึงรายละเอียดข้อมูลบุคคล ได้แก่ 
ชื่อครัวเรือนยากจน สภาพที่อยู่ บ้านเลขท่ี หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ข้อมูลเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
และข้อมูลรายได้ของครัวเรือนยากจนต่อคน/ปี แยกเป็นรายอ าเภอ 
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  ๔.๒ การปฏิบัติการแก้จนในระดับพ้ืนที่ ใช้ทีมปฏิบัติการแก้จน (ระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน)   
ในแต่ละต าบล ประกอบด้วย พัฒนากร ปลัด อบต. หน่วยงานราชการในระดับต าบลที่เกี่ยวข้อง และผู้น า
ชุมชนจ านวนหนึ่ง ด าเนินการภายใต้แนวคิด “ปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน” หรือ “ปฏิบัติการ ๔ ท” (ท๑ : 
ร่วมกันพิจารณาทัศนะต่อชีวิต ต่อการงาน ท๒ : ร่วมกันศึกษาทักษะฝีมือแรงงาน ท๓ : ร่วมกันประเมิน 
ทรัพยากร ที่ดิน ปัจจัยการผลิต ฯลฯ ท๔ : ร่วมกันวิเคราะห์  ตัดสินใจ  สรุปทางออก/แนวทางแก้จน) 
  ๔.๓ การบูรณาการแผนการด าเนินงาน และงบประมาณด าเนินงาน ภายใต้กลุ่มภารกิจด้าน
พัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
  ๔.๔ กลไกการบริหารจัดการใช้กลไกศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท    
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับ (ศจพ. กระทรวง กรม จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน)  ใน
ระดับปฏิบัติการ ระดับจังหวัด ให้ ศจพ.จ. เพชรบูรณ์ เป็นหน่วยบูรณาการ  และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา    
โดยเชื่อมโยงกับภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุน
จากภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและงบประมาณของจังหวัด 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือนยากจนที่ส ารวจจากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)    

ในปีที่ผ่านมาให้ผ่านเกณฑ์รายได้ ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ในปี ๒๕๕9 
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การด าเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ๔ กระบวนงาน :  

ชี้เป้าชีวิต จัดท าเขม็ทศิชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์  
(ศจพ.จ.พช.)ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ๔ กระบวนงาน :        
ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต  ดังนี้  
๑. หลักการ  
 ๑.๑ ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย (ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.) 
ให้อยู่ในระดับพออยู่พอกิน และพ้นความยากจนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงตนเองของครัวเรือน
เป้าหมาย  
 ๑.๒ ใช้ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 
(ศจพ.จ.) ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ      
(ศจพ.อ.) และชุดปฏิบัติการระดับต าบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 ๑.๓ บูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน   

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม 
และด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่  
 ๒.๓ เพ่ือบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่  

๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑ ครัวเรือนที่มรีายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕8 ให้มีรายไดผ้่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2559   
 ๓.๒ หมู่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
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๔. กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ 
 ระดับจังหวัด  
 ๔.๑ ศจพ.จ. ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน และแจ้งให้ ศจพ.อ. 
 ๔.๒ ศจพ.จ. บูรณาการและประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๔.๓ ศจพ.จ. ติดตามความก้าวหน้าทุก ๓ เดือน และน าเสนอผลในการประชุม  
 ๔.๔ สรุปผลการด าเนินงานและบทเรียนการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่    
 ระดับอ าเภอ  
 ๔.๑ ชุดปฏิบัติการต าบลรวบรวม และจ าแนกข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ในแต่ละ
ต าบล เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือนที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได้ กลุ่มครัวเรือนที่ต้องให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ  และกลุ่มครัวเรือนที่ไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือรวมถึงครัวเรือนที่เสียชีวิตและย้าย 
 ๔.๒ ชุดปฏิบัติการต าบลสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายให้เข้าใจวิถีชีวิตและสภาพ
ปัญหาที่ครัวเรือนประสบอยู่ และก าหนดแนวทางแก้ไขรายครัวเรือน จัดท าแผนชีวิต 
 ๔.๓ ชุดปฏิบัติการต าบลติดตาม ให้การสนั บสนุน ให้ก าลังใจครัวเรือนยากจน บันทึกใน           
Family Folder 
 ๔.4 ชุดปฏิบัติการต าบลส่งข้อมูลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและ ศจพ.อ.  
 ๔.5 องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดท าแผนสนับสนุนช่วยเหลือแก่ครัวเรือนยากจน และรายงาน ศจพ.อ.  
 ๔.6 ศจพ.อ. วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดแนวทางการบูรณาการและสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับศักยภาพของอ าเภอ และรายงาน ศจพ.จ.  
 ๔.7 ศจพ.จ. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางสนับสนุนการด าเนินงานของ ศจพ.อ. และ
ชุดปฏิบัติระดับต าบล 
 ๔.8 กลไกหลักสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน   

๕. กิจกรรม  
 ๕.๑ กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานระดับจังหวัด 
 ๕.๒ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการด าเนินงานระดับอ าเภอ 
 ๕.3 กิจกรรมการตรวจสอบการจ าแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย  
 ๕.4 กิจกรรมการจัดท า/ทบทวนแผนชีวิต หรือแผนพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 

๕.5 กิจกรรมการจัดคลินิกแก้จนเพื่อให้ค าปรึกษาอาชีพทางเลือก 
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 ๕.6 กิจกรรมการจัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนชีวิตหรือแผนพัฒนาครัวเรือน 
               ยากจนเป้าหมาย 
 ๕.7 กิจกรรมการติดตามดูแลความก้าวหน้าการบริหารการจัดการชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
 ๕.8 กิจกรรมการบริหารและการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานระดับจังหวัด 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9    
โครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต 
และดูแลชีวิต  ไตรมาส 1 จ านวนทั้งสิ้น 526,300 บาท (ด าเนินการใน 6 กิจกรรม) 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 ๗.๑ แผนปฏิบัติการของกลไกหลักในการด าเนินงานระดับพ้ืนที่  
 ๗.๒ ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  
 ๗.๓ จ านวนกิจกรรมสนับสนุน/ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนเป้าหมาย    
 

กระบวนการและกิจกรรมการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจน  
 กระบวนงานที่ ๑ ชี้เป้าชีวิต (ด าเนินการภายในไตรมาส ๑) มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ  

๑) ประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานระดับจังหวัด  พร้อมปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) พร้อมจัดพิมพ์สมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน (Family 
Folder) ส าหรับครัวเรือนยากจนเป้าหมายทุกครัวเรือน ด าเนินการ 1 ครั้งในระดับจังหวัด 
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๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการด าเนินงานระดับอ าเภอ พร้อมปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) และปรับปรุง
ค าสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติการต าบล ด าเนินการ 1 ครั้ง ในระดับอ าเภอ 

๓) ตรวจสอบการจ าแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
ครัวเรือนที่พัฒนาได้ ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ และครัวเรือนที่ไม่ต้องการรับความช่วยเหลือ รวมถึงครัวเรือน
ที่ไม่มีคนอยู่ (ตาย/ย้ายออก) โดยผู้แทนทีมปฏิบัติการต าบล 1 คน/หมู่บ้าน ด าเนินการ 1 ครั้ง ในระดับ
หมู่บ้าน 
กระบวนงานที่ ๒ จัดท าเข็มทิศชีวิต (ด าเนินการภายในไตรมาส ๑) มี 1 กิจกรรม คือ 

๑) จัดท า/ทบทวนแผนชีวิต หรือแผนพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยผู้แทนทีมปฏิบัติการ 
ต าบลร่วมกับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยผู้แทนทีมปฏิบัติการต าบล 1 คน/หมู่บ้าน ด าเนินการ 1 ครั้ง     
ในระดับหมู่บ้าน 
กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต (ด าเนินการภายในไตรมาส 1) มี 2 กิจกรรม คือ 

1) จัดคลินิกแก้จน เพ่ือให้ค าปรึกษาอาชีพทางเลือก หรือฝึกทักษะด้านอาชีพ หรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ หรือจัดกิจกรรมสาธิตการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
ด าเนินการ 1 วัน ในระดับอ าเภอ 

2) จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนชีวิต หรือแผนพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ. และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ 1 วัน ในระดับอ าเภอ 
กระบวนงานที่ ๔ ดูแลชีวิต (ด าเนินการภายในไตรมาส ๓) มี ๒ กิจกรรม 

๑) ติดตามดูแลความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย  
เป็นรายครัวเรือน โดยผู้แทนทีมปฏิบัติการต าบล ผู้น าชุมชน ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ด าเนินการ 1 ครั้ง 
ในระดับหมู่บ้าน 

2) การบริหาร และการประชาสัมพันธ์การด าเนินระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. 
และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน สรุปและน าเสนอผลการด าเนินงาน ฯลฯ การประชาสัมพันธ์ 
(เช่น การจัดท าซีดี แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม) ด าเนินการ 1 ครั้ง ในระดับจังหวัด 
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การด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ :  

ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชวีิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต 
 
กระบวนงานที่ ๑ ชี้เป้าชีวิต (ด าเนินการภายในไตรมาส ๑) 3 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานระดับจังหวัด 
 วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือสร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของกระทรวงมหาดไทย ด้วย
กระบวนการบริหารจัดการครอบครัวยากจน ๔ กระบวนงาน ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ    
บูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต  

๒. เพ่ือก าหนดแนวทางการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ที่ยึดครัวเรือนยากจนเป้าหมายเป็นหลักในการยกระดับ
รายได้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๓. จัดพิมพ์สมุดบันทึกครัวเรือนยากจน(Family Folder) 
 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. ประชุมสร้างความเข้าใจถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานตามโครงการ แก่
คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

๒. ก าหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล และการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานระดับจังหวัด 

๓. จัดพิมพ์สมุดบันทึกครัวเรือนยากจน (Family Folder) จ านวน 300 เล่ม 
๔. จัดประชุม ศจพ.จ. จ านวน ๑ ครั้ง 

 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ ศจพ.จ. เพชรบูรณ์ จ านวน 40 คน  
 งบประมาณ จ านวน 18,100 บาท  
 ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ย. ๕8 
 พื้นที่ด าเนินการ  ด าเนินการระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 



      -๑๒- 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. คณะกรรมการ ศจพ.จ. เข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยกระบวนการบริหาร
จัดการครอบครัวยากจน ๔ กระบวนงาน ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ :         
ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต 

๒. เกิดแนวทางการบูรณาการโครงการ กิจกรรม งบประมาณและความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด โดยยึดแผนงาน/โครงการตามแผนที่ชีวิตของครัวเรือน
ยากจนเป้าหมายเป็นหลักในการบูรณาการ 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการ ศจพ.จ.   
 
กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการด าเนินงานระดับอ าเภอ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของกระทรวงมหาดไทยและแนว 

ทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ของ ศจพ.จ. ด้วยกระบวนการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน 
แบบบูรณาการ ๔ กระบวนงาน: ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต  

๒. เพ่ือก าหนดแนวทางการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ของส่วนราชการ 
ทีเ่กี่ยวข้อง  ที่ยึดครัวเรือนยากจนเป้าหมายเป็นหลักในการยกระดับรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๓. เพ่ือทบทวน ปรับปรุงค าสั่ง ศจพ.อ. และ ค าสั่งทีมปฏิบัติการต าบล ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. ประชุมสร้างความเข้าใจถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานตามโครงการ แก่ 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.)  
และทีมปฏิบัติการต าบล 

๒. ก าหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล และการประชาสัมพันธ์ผลการ 
ด าเนินงานระดับอ าเภอ  

๓. จัดประชุม ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการต าบล จ านวน ๑ ครั้ง 
 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ ศจพ.อ. จ านวน ๒๐ คน และทีมปฏิบัติการต าบลๆ ละ 5 คน 
 งบประมาณ อ าเภอละ 10,100 บาท  
 ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ย. - ธ.ค. ๕8 
 
 
 



      -๑๓- 
 
 พื้นที่ด าเนินการ  ด าเนินการระดับอ าเภอ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. คณะกรรมการ ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการต าบล เข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ด้วยกระบวนการบริหารจัดการครอบครัวยากจน ๔ กระบวนงาน ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน
แบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต 

๒. เกิดแนวทางการบูรณาการโครงการ กิจกรรม งบประมาณและความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด โดยยึดแผนงาน/โครงการตามแผนที่ชีวิตของครัวเรือน
ยากจนเป้าหมายเป็นหลักในการบูรณาการ 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของคณะกรรมการ ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการต าบล  
 
กิจกรรมที่ ๑.3 ตรวจสอบการจ าแนกสถานะครัวเรือนยากจน 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและยืนยันครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. ทีมปฏิบัติการต าบล (๑ คน/๑ หมู่บ้าน) ร่วมกับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตรวจสอบข้อมูล
รายได้ตามฐานข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕8 เป็นรายครัวเรือนจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเบื้องต้นเพ่ือท าประวัติครัวเรือน 

๒. ทีมปฏิบัติการต าบล และครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ร่วมกันจ าแนกและจัดกลุ่มครัวเรือน
เป้าหมายตามศักยภาพและความสามารถในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยตนเองของครัวเรือนเป้าหมาย
เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ กลุ่มครัวเรือนยากจนที่ควรสงเคราะห์ กลุ่มครัวเรือน
ยากจนที่ไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือรวมถึงครัวเรือนที่ไม่มีคนอยู่ ตาย/ย้ายออกนอกพ้ืนที่ 

๓. จัดท า/ตรวจสอบ/ติดตาม ความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนรายครัวเรือน (Family Folder)  
 กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมายจ านวน 182 หมู่บ้าน 
 งบประมาณ  ถัวเฉลี่ยจ่ายเป็นรายหมู่บ้าน จ านวน 182 หมู่บ้าน ๆ ละ 340 บาท  
เป็นเงิน 61,880 บาท  
 ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน ธ.ค.  ๒๕๕8 
 พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ  ๑ ครั้ง  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๑. ทีมปฏิบัติการต าบลเข้าถึงครัวเรือนเป้าหมาย มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  มีทะเบียนครัวเรือน
ยากจนเป้าหมายที่ชัดเจนตรงตามความเป็นจริงและจ าแนกครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามศักยภาพ          
เป็น ๓ กลุ่ม  
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 มีบัญชีจ าแนกครัวเรือนเป้าหมายตามศักยภาพและความสามารถในการแก้ไขปัญหาความยากจน    
ของครวัเรือนด้วยตนเอง  
 
เงื่อนไขกระบวนงานที่ ๑ ภายหลังด าเนินงานกระบวนงานที่ ๑ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้  
 ๑. บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ พร้อมรายชื่อผู้เข้า 
ร่วมประชุม/จัดเวที 
 2. ทะเบียนข้อมูลการจ าแนกสถานะครัวเรือนยากจน (ท้ังแบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล Excel) 

3. Family Folder ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่สมบูรณ์รายครัวเรือน 
4. แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
5. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมในกระบวนงาน 

 6. แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการระดับจังหวัด/ระดับอ าเภอ 
 7. ค าสั่งคณะกรรมการ ศจพ.จ. ศจพ.อ. ศจพ.ต. ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 

9. แบบประเมินความพึงพอใจรายกิจกรรม 
8. อื่น ๆ ตามท่ีจังหวัด/อ าเภอเห็นว่าควรเพิ่มเติมเพ่ือความเหมาะสม 
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กระบวนงานที่ ๒ จัดท าเข็มทิศชีวิต (ด าเนินการภายในไตรมาส ๑) 1 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๒.๑ จัดท า/ทบทวนแผนชีวิต หรือแผนพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขความยากจนของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
๒. เพ่ือสร้างความตระหนัก ยอมรับสาเหตุความยากจน และก าหนดเป้าหมายเพื่อหาทางออกปัญหา

ร่วมกัน 
๓. มีแผนพัฒนาครัวเรือนยากจนรายครัวเรือน 

 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. ชุดปฏิบัติการต าบล (๑ คน ต่อ ๑ หมู่บ้าน) ด าเนินการ “เคาะประตูบ้าน” โดยพบปะเยี่ยมเยือน

ครัวเรือนเป้าหมาย และจ าแนกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพและความสามารถในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของครัวเรือนด้วยตนเอง อีกครั้ง ระหว่างกลุ่มที่ควรให้การสงเคราะห์ เพ่ือพิจารณาน าเข้าสู่กระบวนการ
สงเคราะห์ เช่น ผู้พิการ เด็ก และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้เพ่ือน าเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาตนเองและครอบครัวและยืนยันส าหรับครัวเรือนที่ไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 

๒. ชุดปฏิบัติการต าบลร่วมกับครัวเรือนยากจนเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม(ประเภทพัฒนาได้/ประเภท
ต้องการการสงเคราะห์) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขความยากจนรายครัวเรือน จัดท าแผนพัฒนา
ครัวเรือนยากจนรายครัวเรือน โดยวิเคราะห์ตามหลัก ๔ ท คือ  

 ทัศนะ ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน 

 ทักษะ ที่คนในครัวเรือนมีอยู่ได้แก่ฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ  

 ทรัพยากร ที่ครัวเรือนมีอยู่ ได้แก่ ที่ดิน ปัจจัยการผลิต เครื่องมือในการประกอบอาชีพ และ 

 ทางออก แนวทางในการแก้จน และการก าหนดเป้าหมายชีวิต  
๓. ชุดปฏิบัติการต าบลร่วมกับครัวเรือนยากจน ร่วมกันจัดท า/ทบทวนแผนชีวิต สาเหตุความยากจน 

แนวทางแก้ไข ข้อตกลง แผนการแก้ไข ฯลฯ) ในสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน 
(Family Folder) และแผนชีวิตรายบุคคล 

๔. ชุดปฏิบัติการต าบลกับครัวเรือนยากจนก าหนดเป้าหมายการแก้ไขความยากจนของครัวเรือน
และสร้างข้อตกลงในข้อผูกพันต่อเข็มทิศชีวิตที่จะเกิดข้ึนในแผนพัฒนาครัวเรือน 

๕. ชุดปฏิบัติการต าบล ติดตาม สนับสนุนการบริหารจัดการชีวิตตามเข็มทิศชีวิตของครัวเรือน
ยากจนตามแผนพัฒนาตนเองของครัวเรือนยากจน 
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 กลุ่มเป้าหมาย ชุดปฏิบัติการต าบลร่วมกับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
 งบประมาณ หมู่บ้านละ 340 บาท จ านวน 182 หมู่บ้าน (ด าเนินการ ๑ ครั้ง)  
 ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕8 
 พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการระดับหมู่บ้าน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายประเภทพัฒนาได้ และประเภทต้องได้รับการสงเคราะห์ 
รู้สาเหตุและเงื่อนไขความยากจนของตนเองและเกิดความตระหนัก ยอมรับสาเหตุความยากจน สามารถ
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองได้ส าหรับประเภทไม่ขอรับการช่วยเหลือมีหลักฐาน
ยืนยันการพัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์  
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ครัวเรือนยากจนเป้าหมายการด าเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕8 มีการจัดท า/ทบทวน แผนชีวิต หรือ
แผนพัฒนาครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขกระบวนงานที่ 2  ภายหลังด าเนินงานกระบวนงานที่ ๒ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้  

๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒) แผนชีวิตหรือแผนพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย (มีการลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดท า

แผนฯ กับหัวหน้าครัวเรือนยากจน)  
๓) แบบรายงานผลการด าเนินงาน  
๔) ภาพถ่ายการด าเนินงานกิจกรรมในกระบวนงาน  
๕) อ่ืนๆ ที่จังหวัด/อ าเภอเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ชุดปฏิบัติการต าบลร่วมกับครัวเรือนยากจนเป้าหมายทุกครัวเรือนจัดท า/ทบทวน                         
              แผนชีวิต หมู่บ้านละ ๑ ครั้ง 
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กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต (ด าเนินการภายในไตรมาส 1) 2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๓.1 จัดคลินิกแก้จน เพ่ือให้ค าปรึกษาอาชีพทางเลือก 
 วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาอาชีพทางเลือกและแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 

๒. เพ่ือสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้สามารถด าเนินกิจกรรมตามเข็มทิศชีวิตและสามารถ
ยกระดับรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕8 
 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. อ าเภอร่วมกับชุดปฏิบัติการต าบลและหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการดังนี้  

 รวบรวมและจัดกลุ่มกิจกรรมตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายจัดคลินิกแก้จน  

 ก าหนดอาชีพที่จะให้ค าแนะน า สาธิตอาชีพ และแนวทางการให้ค าแนะน า/ความรู้การด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย  

 ก าหนดวิทยากรหรือผู้น าอาชีพที่ประสบผลส าเร็จหรือประสานความร่วมมือกับภาคีการ
พัฒนา เพ่ือให้ค าแนะน าด้านอาชีพตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายและจัดสาธิตอาชีพ 

 ก าหนดวันและสถานที่ด าเนินการ  
๒. อ าเภอร่วมกับชุดปฏิบัติการต าบลและหน่วยงานภาคีจัดคลินิกแก้จน และประเมินผลการ

ด าเนินงานหลังจัดกิจกรรมแล้ว  
 กลุ่มเป้าหมาย จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรรายอ าเภอ ระยะเวลา ๑ วัน 
 งบประมาณ งบประมาณท้ังสิ้น 237,2๐๐ บาท โดยจัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1. จัดสรรโดยใช้ฐานข้อมูล 10 อ าเภอ เป็นรายอ าเภอ ๆ ละ 23,720 บาท 
          2. จัดสรรโดยใช้ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน ปี ๒๕๕8  

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาส 1  (ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕8)  
 พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการในระดับอ าเภอ  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการประกอบอาชีพ หรือมุมมอง
ด้านอาชีพใหม่ ๆ ตามแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปรับปรุงแนวทางประกอบ
อาชีพที่ตนเองเลือกไว้ในเข็มทิศชีวิต และมีความมั่นใจและความพร้อมที่จะประกอบอาชีพ ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนด้านอาชีพทั้งด้านความรู้  

2. หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และก าหน 
แนวทาง/วิธีการให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย    
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม   
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกแก้จน  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓.2 จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนชีวิตหรือแผนพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือบูรณาการกิจกรรม/โครงการตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จัดท าแผนงาน/
โครงการสนับสนุน 

๒. เพ่ือให้ทีม ศจพ.อ. ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันแผนงาน/บรรจุในแผนให้ความ
ช่วยเหลือของหน่วยงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย  
 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. อ าเภอจัดประชุมทีม ศจพ.อ. และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาก าหนด
แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการ
บรรจุในแผนให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 

๒. ทีมศจพ.อ. และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติและข้อตกลงในผลักดัน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 

๓. ส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่ม/องค์กรการเงินในชุมชนที่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายอาศัยอยู่ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลครัวเรือนยากจนทั้งกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ และกลุ่มที่ต้องให้การสงเคราะห์ 
 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ.. อ าเภอละ ๒๐ คน 
 งบประมาณ  อ าเภอละ 4,300 บาท 
 ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการ ๑ ครั้ง 1 วัน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕8 
 พื้นที่ด าเนินการ   ด าเนินการระดบัอ าเภอ 
 
 
 

หมายเหตุ 
๑. พื้นที่จัดคลินิกแก้จน ให้อ ำเภอพิจำรณำเลือกตำมควำมเหมำะสม อำจจัดที่อ ำเภอ หรือในพ้ืนที่
ต ำบลที่มีครัวเรือนยำกจนตกเกณฑ์จ ำนวนมำกก็ได้ 
๒. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อ ำเภอสำมำรถจัดเป็นค่ำวัสดุ ค่ำวัสดุสำธิตอำชีพ ค่ำตอบแทน
วิทยำกรในกำรจัดคลินิกแก้จน ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับครัวเรือนยำกจน
เป้ำหมำยเป็นส ำคัญ โดยให้เขียนรำยละเอียดโครงกำรขออนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โครงการตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจน ได้รับการบรรจุในแผนให้ความช่วยเหลือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
ชุมชน รวมถึงการได้รับการผลักดันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามเข็มทิศชีวิต 

๒. ชุมชน กลุ่ม/องค์กรการเงินในชุมชน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ครัวเรือนยากจน
เป้าหมายทั้งสองกลุ่มตามความเหมาะสม 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
 ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕8  (300 ครัวเรือน) ได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ หรือการให้การสงเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
อย่างน้อย ๒ กิจกรรม 
 
เงื่อนไขกระบวนงานที่ ๓ ภายหลังด าเนินงานกระบวนงานที่ ๓ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้  
 ๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมเวที/ประชุม/กิจกรรม 
 ๒) บันทึกการเข้าร่วมเวทีฯ/ประชุม/กิจกรรม  
 ๓) แผนบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เช่น แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
                  ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติของ อปท. ฯลฯ  
 ๔) แบบรายงานผลการด าเนินงาน  
 ๕) ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมในกระบวนงาน 
 6) แบบสรุปประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม      
 7) อ่ืน ๆ ที่จังหวัด/อ าเภอเห็นควรตามความเหมาะสม 
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กระบวนงานที่ ๔  ดูแลชีวิต (ด าเนินการภายในไตรมาส 3) 2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๔.๑ ติดตามดูแลความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
                  เป็นรายครัวเรือน  
 วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจน 
๒. ทีมปฏิบัติการระดับต าบลร่วมกับครัวเรือนยากจนปรับปรุงแผนชีวิต ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ

ความเป็นจริง รวมถึงให้ก าลังใจแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพ้ืนที่  
๓. มีการติดตามเป็นรายครัวเรือนตามความเหมาะสม 

 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. ทีมปฏิบัติการต าบลจัดท าแผนการติดตามเป็นรายหมู่บ้าน 
๒. ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ ครัวเรือนยากจนตามแนวทาง แผนชีวิตของครัวเรือนยากจน 
     หมู่บ้านละ 1 ครั้ง 
๓. ทีมติดตามระดับต าบลรายงานผลการติดตามต่อที่ประชุม ศจพ.อ. เพ่ือทราบและให้ข้อคิดเห็น 

ข้อสั่งการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอ าเภอเพ่ือด าเนินการ  
 กลุ่มเป้าหมาย ชุดปฏิบัติการต าบล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภาคีการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง  
 งบประมาณ ระหว่างรอการอนุมัติจัดงบประมาณจากส่วนกลาง 
 ระยะเวลาด าเนินการ  ภายในไตรมาส ๓ (เม.ย.–มิ.ย. ๕9) 
 พื้นที่ด าเนินการ หมู่บ้านที่มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จ านวน 128 หมู่บ้าน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานโครงการฯ สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ    
2. ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ได้รับค าแนะน าที่เหมาะสมกับแผนชีวิต 
3. ปัญหา/อุปสรรคได้รับการแก้ไข หรือได้รับการส่งต่อเพ่ือช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
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กิจกรรมที่ 4.2 การบริหาร และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการบรหิารจดัการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ๔  กระบวนงาน 
 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. เอกสารสรุปผล และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
๒. สื่อวีดีทัศน์น าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ 

 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ ศจพ.จ. และผู้เกี่ยวข้อง 
 งบประมาณ ระหว่างรอการอนุมัติจัดงบประมาณจากส่วนกลาง 
 ระยะเวลาด าเนินการ  ภายในไตรมาส ๓ (มี.ค. –มิ.ย. ๕9) 
 พื้นที่ด าเนินการ  ด าเนินการระดับจังหวัด 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการของ
จังหวัด 
 ตัวช้ีวัดกิจกรรม  
 มีกิจกรรมการเผยแพร่โครงการฯ  จ านวน ๒ กิจกรรม 
 
เงื่อนไขกระบวนงานที่ 4 ภายหลังด าเนินงานกระบวนงานที่ 4 ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้  
 ๑) รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า 
 ๒) สื่อประชาสัมพันธ์ 
 ๓) เอกสาร/หลักฐานการน าเสนอ 
 ๔) เอกสารการสรุปผลการด าเนินงาน 
 ๕) ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมในกระบวนงาน  
 ๖) อ่ืน ๆ ที่จังหวัดเห็นควรตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คณะผู้จัดท าคูม่ือแนวทางการด าเนินงาน 

 
ที่ปรึกษา   นายบัณฑิต  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  นายไกรสร  กองฉลาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  นายกฤษ์   คงเมือง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  นายเอนก  สุขนรินทร์  พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา- 
                    เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์  
 
ผู้จัดท า 
  นายธงชัย  ไชยวงศ์น้อย  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 
  นางกฤษณา  อธิบดี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
  
ออกแบบปก/ภาพประกอบ 

นางกฤษณา    อธิบดี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 
พิมพ์และพิสูจน์อักษร 
  นางกฤษณา    อธิบดี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 


