
แนวคิดหลัก เปาหมาย ตัวชี้วัดการแกไขปญหาความยากจน
และเครื่องมือการเก็บขอมูล

ดร.แมน ปุโรทกานนท

นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด



โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานเชิงพื้นที่

เพื่อการแกไขปญหาความยากจน

แบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา



การ “ขจัดยากจน” แบบพุงเปาของจีน
เปาหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สรางความรุงเรืองของชาติ

ระดับเมือง/จังหวัด

ระดับชุมชน

ระดับครัวเรือน

 ทีมสนับสนุน “วิชาการ” เขาคลุกคลี

 แกปญหา เนน”รายประเด็น”

 สราง”รูปธรรมการแกไขปญหา” เปนกรณีตัวอยาง

 ใชวิทย-เทคโนโลยี นํา เพ่ือแกปญหา

 เสริมดวย อุตสาหกรรม-เชิงระบบ --> E-commerce 

 ระดมทรัพยากร-บรรเทาความยากจน

 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ติดตาม วัดผล 

 ระบุตัวตนชัดเจน-ทํา profile 

 วิเคราะห-สงเสริมขีดความสามารถ

 พัฒนาทักษะ “ผูประกอบการ” จัดทํา “แผนธุรกิจ”
ศ ศ

ความรู

ท่ีอยู

ยา อาหาร

อาชีพ

นุงหม

 บรรจุ “ขจัดยากจน” เปนวาระชาติ

 กําหนด เปาหมาย”ระดับพ้ืนท่ี” ใหสอดคลองกับนโยบาย

 ปรับปรุง บริการภาครัฐใหเอื้อ

 ริเริ่ม การรวมมือ แบบ”ประสานสมทบ” ท้ังรัฐ-ธุรกิจเอกชน-ประชาสังคมฯลฯ

ใช “วิทย-เทคโนโลยี” นํา เพื่อแกปญหา

พัฒนาทักษะ “ผูประกอบการ” จัดทํา “แผนธุรกิจ”

“ขจัดยากจน” เปนวาระชาติ



Randomized Controlled Trials (RCTs)

ขั้น 2 เริ่มดําเนินการ โครงการฯ

ขั้น 1 กลุมประชากร แยก

ออกเปน2 กลุม แบบสุม

ขั้น 3 ศึกษาผลการศึกษา/ทดลอง-

เทียบผลความแตกตางเพ่ือจัดทํา/

ปรับขอเสนอเชิงนโยบาย

ศึกษา โดยเปรียบเทียบ2 กลุม

PROGRAM GROUP



อาชีพ/รายได

สาธารณูปโภค

ระบบบริการภาครฐั

การศึกษา

หนวยวิชาการ

Back stopping

COACHING
ทีมสนับสนุน

หนุนเสริม

เรียนรูรวม

ฝกทักษะ

คําตอบ

สําเร็จ

เสริม

ศักยภาพ

การตรวจทาน-คัดกรอง

การจัดทํา poverty profile

การประสานชองทาง-เขาถึง

บริการภาครัฐ-เอกชน

สุขภาพ

การทํางาน Joint venture ระดับพื้นที่

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแกไขปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา



0

1

2

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ

ทุนดานศักยภาพบุคคล

ทุนดานการเงินทุนทางกายภาพ

ทุนดานสังคม

การประเมินศักยภาพ

ครัวเรือนยากจน

กรอบประเมินระบบการดํารงชีพที่ยั่งยืน
 เปน check list ที่เปน “ตนทุน”สําคัญของคนจน

 ชวยชี้ entry point ที่จะชวยแกปญหา

 เขาใจปฏิสัมพันธที่เชื่อมโยงกัน ทั้ง 5 มิติ

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแกไขปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา



การประเมินศักยภาพครวัเรือนยากจน

: บริบทของครัวเรอืน

กาฬสินธุ

ปตตานี

ชัยนาท



การประเมินศักยภาพครวัเรือนยากจน

: “ครัว” เรือน



เขาถึง-เขาใจ

คนจนเปาหมาย

5 มิติของสินทรัพย

คนจนเปาหมาย

ดาวแสดงความตองการพ้ืนฐาน 5 มิติ

จังหวัดสกลนคร : ขอมูลจาก TPMAP



เคร่ืองมือ

(1) ระบบขอมูล-มุงเปา

-การสอบทาน “ฐานขอมูล”

-การคัดกรอง “คนจนใหม”

(2) ระบบสงตอขอมูลเพ่ือปฏิบัติการ

-เพ่ือติดตาม-ประเมินความกาวหนางาน

-เพ่ือ กําหนดแนวทาง/แผน

(3) ระบบชวยเหลือ-บรรเทา

 กลไกแกไขปญหา

 เสริมศักยภาพ

 ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน

(แบบ กชช. 2 ค.)

 ขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือน

(แบบ จปฐ.)

ขอมูลทุนเพ่ือการดํารงชีพ 5 มิติ 

4 ระดับ 

(แบบสอบถามโครงการ ฯ)

 เวทีปรึกษาหารือ-คนจน

เปาหมาย 

 โครงการเพ่ือการแกไขปญหา

ความยากจน

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแกไขปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา

กระบวนการ ขับเคลื่อนระดับพืน้ที-่จังหวัด

กระบวนการเช่ือมโยง

ระดับนโยบาย

อว.

กษ.

พม.

พณ.

มท.

สธ.

ทส.

กรรมการหมูบาน/ชุมชน, อสม.

พัฒนากร, นักพัฒนาชุมชน
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน คนจนเปาหมาย/ภาคประชาสังคมกลไก

กระบวนการ

Presenter
Presentation Notes
ขาด method / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ระบบ

ขอมูล

กรอบ

วิเคราะห

ปฏิบัติการ

บริบท-เชิงระบบ

Common Issues / Supply Chain

ศรีษะเกษ – Transforming Structure& 

Process

ปตตานี  - Outcome Chain

TP-MAP

Targeting the Poor

จนดักดาน/เรื้อรัง– เชื่อมระบบริการรัฐ

จนทั่วไป – Business Model

เสี่ยงที่จะจน

บริบทดานกลไกเชิงสถาบนั

SS DS

อาหาร

การศึกษา

สุขภาพ

ที่อยูอาศัย

มีงานทํา

-รายได

Surveyed 

Data 

Register 

Data 

Matching



1.นโยบาย
(Poverty solution)

2. กรอบการดํารงชีพ 

Sl-S

3. ตัวช้ีวัด

4. แบบสอบถาม

5.แอพพลิเคชั่น
6. กระบวนการสอบทาน/

การมีสวนรวม

7.การเชื่อมโยง DS-SS

8. 
การขับเคลื่อนแกไขความ

ยากจน-นโยบายระดับ

พ้ืนที่

โครงการแกไข

ปญหาความ

ยากจนแบบ

เบ็ดเสร็จและ

แมนยํา

(Primary) Database

กระบวนการบริหารโครงการ

9. ขอเสนอเชิงนโยบาย

Ke
y 

Pl
ay

er
Ke

y 
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er
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y 
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ay

er
Ke

y 
Pl

ay
er

Key Player
(Secondary) Database

เคร่ืองมือ

เคร่ืองมือ

เคร่ืองมือ

เคร่ืองมือ

เคร่ืองมือ

เคร่ืองมือ

6



โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแกไขปญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา

ปตตานี

แมฮองสอน

ชัยนาท

มุกดาหาร

ยโสธร อํานาจเจริญ

กาฬสินธุ

สกลนคร

ศรีสะเกษ

สุรินทร

ความคืบหนาการดําเนินการในพื้นที่

พัฒนา Application และ

ระบบขอมูล
Requirement ใหนักพัฒนาระบบ (เก็บขอมูล)

การช้ีเปาคนจนจากฐานขอมูล

เขาพบ 

ผูวาราชการจังหวัด
26 พ.ค. 63 : จ.ปตตานี

25 พ.ค. 63 : จ. กาฬสินธุ

5 มิ.ย. 63 : จ. มุกดาหาร

9 มิ.ย. 63 : จ. อํานาจเจริญ

ทดสอบเครื่องมือ/

แบบสอบถาม
ทดลองแบบสอบถาม 

ปรับปรุงแกไข (25-27 พ.ค. 63)

ประสานภาคีความรวมมือ



ตัวช้ีวัดฐานทุนคนจนเปาหมาย

และเคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูล



วัตถุประสงคของการจัดเก็บขอมูล

• สอบทานขอมูลความยากจนของคนจนและครัวเรือนเปาหมาย

• ประเมินฐานทุนหรือศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อใชเปนทุนในการแกไข
ปญหาความยากจนของคนจนและครัวเรือนเปาหมาย

• ประกอบการวิเคราะหเปรยีบเทียบฐานทุน บริบทของพื้นท่ี กับสถานะความ
เปนอยูของคนจนและครัวเรือนเปาหมาย

• ประกอบการออกแบบโครงการและดําเนินการแกไข กําหนดรูปแบบหรือแนว
ทางการออกจากความยากจนของคนจน ครัวเรือน หรือชุมชนท่ีคนจน
เปาหมายอาศัยอยู



กลุมเปาหมายในการจัดเก็บขอมูล

1



กลุมเปาหมายในการจัดเก็บขอมูล

2



เกณฑการประเมินศักยภาพ/ทุนการดํารงชีพของกลุมเปาหมาย

ทุนทาง

ธรรมชาติ

ทุนมนุษย

ทุนทาง

การเงิน
ทุนทาง

กายภาพ

ทุนทาง

สังคม



ทุน/ทรัพยากรมนุษย (Human Capital) 3 ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด ระดับที่ 1 (อยูยาก) ระดับที่ 2 (อยูได) ระดับที่ 3 (อยูดี) ระดับที่ 4 (มีสุข)

การศึกษา อานไมออก เขียนไมได อานออก/เขียนได แตไม

จบการศึกษา

จบการศึกษาภาคบังคับ 

9 ป (ม.3)

จบการศึกษาสูงกวา

การศึกษาภาคบังคับ

ทักษะและอาชีพ ไมไดประกอบอาชีพ/

วางงาน

ประกอบอาชีพการใช

แรงงาน และไมมีทกัษะ

ฝมือแรงงานหรือทักษะ

ดานอาชีพอื่น ๆ

ประกอบอาชีพที่ใช

แรงงาน ใชทักษะ หรือ

เคยไดรับการฝกทักษะ

ฝมือแรงงานหรือมี

ทักษะดานอาชีพอื่น ๆ 

มีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพที่

หลากหลาย

สุขภาพ มีปญหาสุขภาพ หรือ

ความพิการจนไมสามารถ

ประกอบอาชีพใด ๆ ได

มีปญหาสุขภาพ หรือ

ความพิการที่สงผลตอ

การประกอบอาชีพบาง

ประเภท

มีปญหาสุขภาพ 

แตไมสงผลตอการ

ประกอบอาชีพ

สุขภาพและรางกาย

ปกติ



ทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) 4 ตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

ที่ดินทํากิน ไมมีพ้ืนที่ทํากินทางการเกษตร/ มีที่ดินทางการเกษตรที่ไดรบั

การผอนปรนใหใชพ้ืนที่  

มีที่ดินทํากินทางการเกษตรแต

ไมเพียงพอ 

มีที่ดินทํากินเพียงพอ 

แหลงน้ําอุปโภค/บริโภค แหลงน้ําเพ่ือทําการเกษตรไม

เพียงพอ

มีแหลงน้ําเพ่ือทําการเกษตร

เพียงพอ แตมีปญหาพ้ืนที่ทํากิน

มีแหลงน้ําเพ่ือทําการเกษตร

เพียงพอ แตไมมีคุณภาพบาง

ฤดูกาล

มีแหลงน้ําเพ่ือทําการเกษตร

เพียงพอ และมีคุณภาพทุก

ฤดูกาล

การเขาถึงประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไมสามารถเขาถึงแหลงอาหาร

และไมสามารถใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ

เขาถึงแหลงอาหารและสามารถ

ใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติแตไม

เพียงพอกับการดํารงชีพ

เขาถึงแหลงอาหารและสามารถ

ใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอกับ

การดํารงชีพ

เขาถึงแหลงอาหารและสามารถ

ใชประโยชน จากทรัพยากร

ธรรม ชาติ ในการสรางรายได

การเสี่ยงภัยพิบัติและการ

จัดการ

ที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินอยูใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัยและไดรับ

ผลกระทบรุนแรง และการ

ชวยเหลือเขาไมถึง

ที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินอยูใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัยและการชวยเหลือ

เขาถึง

ที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินอยูใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัย การชวยเหลือ

เขาถึงและชุมชนมีระบบรองรับ

และ

ที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินอยูใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัย ไดรับผลกระทบ

นอยเนื่องจากชุมชนมีระบบ

รองรับ และฟนฟูเขาสูสภาวะ

ปกติได



ทุนทางภายภาพ (Physical Capital) 3 ตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

ที่อยูอาศัย ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตัวเอง/

ที่อยูอาศัยมีสภาพทรุดโทรม

เชาบานสภาพมั่นคงแข็งแรง

ปานกลาง/ปลูกบานในที่ดินผูอื่น 

แตสภาพทรุดโทรมหรือไมถาวร

เชาบานสภาพมั่นคงแข็งแรง/ปลูก

บานในที่ดินผูอื่นสภาพมั่นคง

แข็งแรง/มีบานและที่ดินเปนของ

ตัวเองแตสภาพทรุดโทรม

มีบานและที่ดินเปนของ

ตัวเองและสภาพมั่นคง

แข็งแรง

ไฟฟา/น้ําประปา/ถนน ไมมีไฟฟา/ไมมีระบบประปาน้ํา

จากแหลงน้ําตางๆ ก็ไม

เพียงพอ/ การเดินทางไมสะดวก 

ไมมีไฟฟา น้ําจากแหลงน้ําตางๆ 

เพียงพอ/มีไฟฟา ไมมีระบบ

ประปา น้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ 

ไมเพียงพอ/การเดินทางไม

สะดวก

ไมมีไฟฟาแตมีระบบน้ําประปา/มี

ไฟฟา ไมมีระบบน้ําประปา  แตน้ํา

จากแหลงน้ําตางๆ เพียงพอ/การ

เดินทางสะดวก

มีไฟฟา มรีะบบน้ําประปา /

การเดินทางสะดวก

อุปกรณสารสนเทศและการ

สื่อสาร

ไมมีอุปกรณสารสนเทศ ไมมี

อินเตอรเน็ต/มีอุปกรณ

สารสนเทศแตไมมีอินเตอรเน็ต/

ไมใชในการขอรับสวัสดิการ

ภาครัฐ/ไมไดประโยชนในการ

ดํารงชีพและสรางรายได

มีอุปกรณสารสนเทศ มี

อินเตอรเน็ต/ไมใชในการขอรับ

สวัสดิการภาครัฐ/ไมได

ประโยชนในการดํารงชีพและ

สรางรายได

มีอุปกรณสารสนเทศ มีอินเตอรเน็ต 

และใชในการขอรับสวัสดิการ

ภาครัฐ/ไมไดประโยชนในการดํารง

ชีพและสรางรายได

มีอุปกรณสารสนเทศ มี

อินเตอรเน็ต ใชในการขอรับ

สวัสดิการภาครฐั และเปน

ประโยชนในการดํารงชีพ

และสรางรายได



ทุนทางการเงิน (Financial Capital) 3 ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

เงินสด/ทรัพยสิน ไมมีเงินทุน/ไมมี

ทรัพยสิน และมีหน้ีนอก

ระบบ 

ไมมีเงินทุน มีทรัพยสิน 

เปนหน้ีในระบบ/นอก

ระบบ

มีเงินทุน มีทรัพยสิน 

เปนหน้ีในระบบ/นอก

ระบบ

มีเงินทุน มีทรัพยสิน 

ไมเปนหน้ี

อาชีพ/รายได ไมมรีายไดใดใด  มีรายไดแตไมสม่ําเสมอ มีรายไดจากอาชีพ

ที่ชัดเจนและมีรายได

สม่ําเสมอ 

มีอาชีพหรือแหลงราย

สม่ําเสมอจาก 2 ทาง

ข้ึนไป 

การออม ไมไดเปนสมาชิกกลุม

ออมทรัพยและไมมเีงิน

ออม

เปนสมาชิกกลุมออม

ทรัพย ไมมีเงินออม

เปนสมาชิกกลุมออม

ทรัพย มีเงินออม

เปนสมาชิกกลุมออม

ทรัพย มีเงินออม และ

การกูยืมเพ่ือการลงทุน



ทุนทางสังคม (Social Capital) 4 ตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4

กติกาการอยูรวมกันของ

ชุมชน

ไมมีการกําหนดกฎระเบียบ 

หรือกติกาในการอยูรวมกัน

เริ่มมีแนวทางหรือกฎระเบียบ

ชุมชนที่เกิดจากการมีสวน

รวมของชุมชน ในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน กตกิา ธรรมนูญ

ชุมชน

แนวทางหรือกฎระเบียบการอยู

รวมกันที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน

แตยังไมมีการนําไปใชอยางจริงจัง

มีแนวทางหรือกฎระเบียบการอยู

รวมกันที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน

และนําไปปฏิบัติในการอยูรวมกัน

การพ่ึงพาตนเองดานองค

ความรูของชุมชน

มีประสบการณในการพัฒนา

หรือแกไขปญหาชุมชนที่ไดรับ

การสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอกเปนหลัก

มีองคความรู ผูรูทองถ่ิน และ

แหลงเรียนรูในการพัฒนา 

หรือแกไขปญหาที่สอดคลอง

กับชุมชน

มีองคความรู ผูรูทองถ่ิน และแหลง

เรียนรูที่สามารถขยายผลใหกับ

ชุมชนอื่น ๆ

มีองคความรูและผูรูทองถ่ิน ที่สามารถ

ประสานกับองคความรูและกลไก

ภายนอกอยางชัดเจนเปนรูปธรรม

การมีสวนรวมของชุมชน การบริหารจัดการชุมชน 

องคกร กลุม หรือสถาบันใน

ชุมชนขึ้นอยูกับผูนําหลัก

สมาชิกกลุม องคกร หรือ

สถาบันในชมุชนมีบทบาท

เสนอขอคิดเห็น และมีการนํา

ขอคิดเห็นไปปรบัปรุงกการ

ดําเนินงาน

สมาชิกกลุม องคกร หรือสถาบันใน

ชุมชนไดรับการยอมรับ และมีสวน

รวมในขั้นตอนตาง ๆ ในการ

ดําเนินงานของชุมชน 

สมาชิกมีความรูสึกเปนเจาของชุมชน 

องคกร กลุมหรือสถาบันรวมกัน โดย

การใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ 

ของชุมชนอยางจริงจังและตอเนื่อง

การชวยเหลือกันของ

ชุมชน

ไมมีการชวยเหลือกันหรือ

บรรเทาความเดือดรอนตาง ๆ 

ภายในชุมชน  

ชุมชนมีการชวยเหลือกันตาม

ประเพณีไมมีการบังคับ

ชุมชนมีการกําหนดกติกาในการ

ชวยเหลือกันเมื่อประสบความ

เดือดรอน

ชุมชนมีการตั้งกลุมหรือกลไกเพ่ือ

ดําเนินการชวยเหลือกันเมื่อประสบ

ความเดือดรอน



องคประกอบและเน้ือหาในแบบสอบถาม

เน้ือหาแบบสอบถามมี 2 สวน

o ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือนและทีมสํารวจขอมูล 

o ฐานทุนของเปาหมาย/ครัวเรือนเปาหมาย ซ่ึงแบงออกเปน 

5 สวน ตามทุนมิติตาง ๆ  รวม 51 ขอคําถาม



สวนท่ี 1  ตัวชี้วัดทุนมนุษย (Human Capital) จํานวน 15 ขอคําถาม สํารวจเกี่ยวกับ

สมาชิกของครัวเรือน อายุ เพศ สุขภาพ สวัสดิการสังคม การศึกษา สถานภาพการทํางาน 

อาชีพ ทักษะอาชีพ

สวนท่ี 2  ตัวชี้วัดทุนกายภาพ ( Physical Capital)  จํานวน 15 ขอคําถาม สํารวจเร่ือง

เกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยและสุขลักษณะของบาน สิ่งอํานวยความสะดวกในบาน น้ํากิน น้ําใช 

พื้นท่ีทํากิน เสนทางคมนาคม การรับรูขอมูลขาวสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนท่ี 3  ตัวชี้วัดทุนการเงิน/เศรษฐกิจ (Financial Capital)  จํานวน 6 ขอคําถาม  

สํารวจในเร่ืองรายได แหลงรายได  รายจาย การออม หนี้สิน แหลงสินเชื่อ และทรัพยสิน

ขอคําถามเพื่อประเมินฐานทุนการดํารงชีพ



สวนท่ี 4  ตัวชี้วัดทุนธรรมชาติ (Natural Capital)  จํานวน 5 ขอคําถาม  สํารวจในเร่ือง

ทรัพยากรเพื่อการยังชีพ และท่ีสรางอาชีพ/รายได  ภัยพิบัติ

สวนท่ี 5  ตัวชี้วัดทุนทางสังคม (Social Capital)  จํานวน  10 ขอคําถาม  สํารวจ

เกี่ยวกับการเขารวมกลุมกิจกรรมในชุมชน  การชวยเหลือกันในชุมชน  กฎระเบียบ กติกา

ในการอยูรวมกันในชุมชน การจัดการความขัดแยงในชุมชน ผูมีความรูในชุมชน และการ

มีสวนรวมในชุมชน

ขอคําถามเพื่อประเมินฐานทุนการดํารงชีพ (ตอ)



การวิเคราะหแสดงผล

 ประมวลและแสดงผลขอมูลของแตละขอคําถามในรปูแบบทางสถิติ เชน จํานวน รอยละ สัดสวน

 ประมวลและแสดงผลการเปรียบเทยีบขอมูลสถิติของขอคาํถามตางๆ ในระดับครัวเรือน ชุมชน/

หมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด 

 ประมวล ประเมินและแสดงผลเปรยีบเทยีบทนุ 5 มิติ 4 ระดับ 17 ตัวชี้วัด ในระดับครัวเรอืน 

ชุมชน/หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยแสดงผลในรูปตาราง จํานวน รอยละ และกราฟ 

เชน เปรียบเทียบระดับตัวชี้วัดของแตละทนุ เปรียบเทียบระดับของทนุแตละทุน เปรียบเทียบระดับ

ของทุนตางๆ ระหวางครวัเรอืน ชุมชน/หมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด

 แสดงผลความสัมพนัธระหวางคาํตอบของขอคําถามตาง ๆ เชน รายได/รายจาย/หนี้สิน รายไดกับ

การถือครองที่ดิน รายจายกับเงินออม เปนตน



ขอมูลประกอบ/

บริบทพื้นท่ี/นโยบายรัฐ

โครงการ/กิจกรรม



เชือ่มโยงและ
เตมิความรู ้

1) ดงูานรปูธรรม
ความสําเร็จ(ตน้น้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ํา) 

2) ความรูภ้ายในชมุชน
จากปราชญช์าวบา้น

3) ความรูส้ากล จาก
หน่วยงานราชการ และ
สถาบนัการศกึษา

“เกดิความเชือ่ม ัน่และศรทัธา”

เวทวีเิคราะห์
ขอ้มลู
และคนืขอ้มลู

“ระเบดิจากขา้งใน”

“ทาํอยา่งตอ่เนือ่ง”

1) ชาวบา้นตรวจทาน
ขอ้มลู

2) คดิเป็นและรูจั้กตวัเอง
3) ระดมความคดิ คน้หา

ปัญหา และสาเหตุ
4) เสนอแนวทางแกไ้ข
5) จัดลําดับความสําคญั

กระบวนการเก็บ
ขอ้มลู

1. ขอ้มลูชมุชน-ภมูสิงัคม
2. ขอ้มลูกายภาพ/สิง่แวดลอ้ม
3. ขอ้มลูสงัคม/ประชากร
4. ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ
5. ขอ้มลูสขุภาพ
6. อืน่ๆ 

“เรยีนรูร้ว่มกนั”

ฐานขอ้มลู
1. ระบบขอ้มลูเพือ่

สนับสนุนการ
ตัดสนิใจ

2. ชุดความรูจ้าก
การปฏบิตัจิรงิ

นําไปปรบัใช้
กบัพืน้ทีอ่ ืน่

ถอดบทเรยีน -สกดัความรู ้

• เรยีนรูก้บัชาวบา้น
• ชาวบา้นรว่มคดิ รว่มทํา รว่มเป็นเจา้ของ
• ชาวบา้นเห็นประโยชน ์พรอ้มเสยีสละ

ทําความเขา้ใจ หน่วยงานตา่งๆ
ชาวบา้น

❶

บรรจใุนแผนทอ้งถิน่.

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น/ชมุชน

ทําเอง 

ทํารว่ม/ทําให ้

หนวยงาน
ภายนอก

แรงงานชาวบา้น,
กองทนุ,งบ SML

1) ปัญหา
2) สาเหตุ
3) แนวทางแกไ้ข
4) งบประมาณ
5) ผูรั้บผดิชอบ
6) ระยะเวลา/งบประมาณ

ยทุธศาสตร ์
จังหวัด

การกํากบั ตดิตาม
และสนับสนุน

เรือ่งทีต่ดิตาม
1.กระบวนการทําแผน
2.คณุภาพของแผน
3.การดําเนนิงานตามแผน
4.ผลทีเ่กดิข ึน้

ดําเนนิงานตามแผน



Work Flow Diagram

Maths Statistics

Computing

การประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร ์สถิติ และ

การคาํนวณ

การตอบโจทยต์ามความต้องการจากการแสดงผลข้อมูล
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