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การบริหารจัดการ”ครัวเรือนยากจน” แบบบูรณาการ 
 
กระบวนการแก้ไขปัญหา ๔ กระบวนการ 
  กระบวนการที่ ๑ : ชี้เป้าชีวิต 
กิจกรรมที่ ๑   สร้างและบูรณาการทีมปฏิบัติการต าบลเพ่ือเข้าถึงครัวเรือนยากจน     
 – สร้างชุดปฏิบัติการเพ่ือเข้าถึงครอบครัวยากจน (ทีมเคาะประตูบ้าน) ระดับต าบล และให้จัดท า
เวทีสรุปบทเรียนของทีมต าบล ซึ่งอ าเภอตะกั่วป่ามีต าบลที่มีครัวเรือนยากจน จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบล
ต าตัว ต าบลโคกเคียน และต าบลคึกคัก ต าบลละ ๗ คน จ านวน 3 ต าบล รวม ๒1 คน ด าเนินการในวันที่ 
14 พฤษภาคม ๒๕๕๕7 ณ ห้องประชุมอ าเภอตะกั่วป่า ที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่า 
 
กิจกรรมที่ ๒  จัดเวทีชุมชนตรวจสอบข้อมูลและจ าแนกครัวเรือนยากจน 
 –  ตรวจสอบข้อมูล ๒ แนวทาง คือ เวทีประชาคม และการเยี่ยมบ้าน 
 –  ด าเนินการตาม “ปฏิบัติการ ๔ ท” “(ทัศนะ,ทักษะ, ทรัพยากร,ทางออก) 
 –  จ าแนกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพ (ควรสงเคราะห์ / พัฒนาตนเองได้) 
 –  สร้างความตระหนักและยอมรับสาเหตุของปัญหาความยากจนของกลุ่มเป้าหมาย 
 
กระบวนการที่ ๒ : จัดท าเข็มทิศชีวิต 
จดัท าเข็มทิศชีวิต ๕ ขั้นตอน 
 ๑.  จัดท า Family Folder 
 ๒.  ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติของครอบครัวเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่ ๓ พ (วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง, ความสุขพอเพียง, ครอบครัวอบอุ่นพอเพียง) 
 ๓.  ร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุน ศักยภาพของครอบครัวเป้าหมาย (ศึกษาอาชีพ ทางเลือก ที่มีความ
เป็นไปได้และสอดคล้องกับครอบครัวเป้าหมาย) 
 ๔.  ชุดปฏิบัติการฯ ร่วมกับครอบครัวยากจน จัดท าเข็มทิศชีวิต (วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง, 
ความสุขพอเพียง, ครอบครัวอบอุ่นพอเพียง) 
 ๕.     สร้างความเคารพต่อข้อผูกพันในเข็มทิศชีวิตที่จะเกิดขึ้น (MOU ระหว่างครัวเรือนยากจน 
กับชุดปฏิบัติการต าบล) ชุดปฏิบัติการต าบล ร่วมกับครัวเรือนยากจนจัดท าเข็มทิศชีวิต 
 
ผลการตรวจสอบและจ าแนกครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
ต าบลมีครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕7 จ านวน 2 ครัวเรือน 
แยกเป็นครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้    จ านวน 1 ครัวเรือน 
ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์                  จ านวน 1  ครัวเรือน 
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ผลการจัดท าเข็มทิศชีวิตของครัวเรือนยากจนต าบลต าตัว จ านวน 2 ครัวเรือน 
สรุปสภาพปัญหาที่ครัวเรือนยากจนประสบอยู่ ได้แก่  
๑.     ฐานะยากจน เนื่องจากรายได้น้อย 
๒.     ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพเสริม 
๓.     สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว 
๔.     ทุนการศึกษาบุตรไม่เพียงพอ 
๕.     สภาพบ้านไม่มีความมั่นคง ถาวร ไม่มีงบประมาณในการปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่ 
๖.     ไม่มีที่ดินท ากิน 
๗.     อยู่คนเดียว ชราภาพ ประกอบอาชีพล าบาก /ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
๘.     พิการ 
 
ความต้องการในการพัฒนาให้พ้นเส้นความยากจน 
๑.     ขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพ เช่น ปุ๋ย, ปลูกผักขาย, เพาะเห็ด เป็นต้น 
๒.     ขอรับการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ 
๓.     ขอรับการสนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพ และการรักษาโรคภัย 
4.     ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ 
 
กระบวนการที่ ๓ : บริหารจัดการชีวิต 
กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการโครงการตามเข็มทิศชีวิตบรรจุไว้ในแผนหน่วยงานและขับเคลื่อนโครงการ 
 -สนับสนุนให้ชุมชน ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ครัวเรือนยากจน (ด้านเศรษฐกิจ หนี้นอกระบบ สวัสดิการ
ชุมชน) 
 -บูรณาการส่วนราชการ และ อปท. เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยยึดครอบครัวยากจน เข็มทิศ
ชีวิต/แผนที่ชีวิต 
 -ประสานกิจกรรมและบูรณาการโครงการตามเข็มทิศชีวิตของครอบครัวยากจน บรรจุใน
แผนพัฒนาทุกระดับ (ต าบล/อ าเภอ) 
 – ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาครอบครัวยากจน
ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 – ครอบครัวยากจน บริหารจัดการชีวิตตามเข็มทิศชีวิตของครัวเรือน 
 
กระบวนการที่ ๔ :  ดูแลชีวิต 
ดูแลชีวิต ๕ ขั้นตอน 
 -ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการ / ดูแลชีวิต โดยมอบหมายให้ผู้น าชุมชน ผู้น าสตรี  ผู้น า 
อช.รับผิดชอบ 
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 – ผลักดันให้ชุมชน(หมู่บ้าน) มีส่วนร่วมในการดูแลสนับสนุนให้ครัวเรือนสามารถด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 
 – ปรับปรุงเข็มทิศชีวิต/แผนที่ชีวิต ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 – จัดเวทีชุมชนสะท้อนสภาพปัญหาในการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น และเสนอครอบครัว
ยากจนเป้าหมายที่จะด าเนินการในปีต่อไป 
 – ประเมินผล สรุป รายงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศ
ชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต 
 -ได้ตอบสนองต่ออุดมการณ์/ปรัชญา “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ครัวเรือนยากจนและสร้างศรัทธา
ประชาชน 
 -เกิดการท างานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ใน
ระดับพ้ืนที่ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท างานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นรูปธรรม 
 
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge   Assets) 
 ๑.การศึกษาหนังสือสั่งการ การด าเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ 
: ชี้เป้าชีวิต จัดท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต 
 ๒.การศึกษาแนวทางและวิธีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
 ๓. การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕. การประสานงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมกับผู้น าชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน
เชิงบูรณาการ 
 ๖. ปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจน และความต้องการของครัวเรือนยากจน 
 ๗. การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
แก่นความรู้ ( Core Competencies) 
 ๑. แนวทางและวิธีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
 ๒. การบรูณาการทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยยึดครอบครัวยากจน และเข็มทิศชีวิต 
 ๓. การเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ๔. การเข้าถึงครัวเรือนยากจน ในการวิเคราะห์ต้นทุน และศักยภาพของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 
 ๕. การจัดท าเข็มทิศชีวิต ครัวเรือนยากจน และเคารพต่อข้อผูกพันในเข็มทิศชีวิต 
 ๖. ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อน กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนให้
ส าเร็จเป็นรูปธรรม 
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 ๗. การผลักดันให้หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลสนับสนุนให้ครัวเรือนยากจนสามารถด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์การท างาน 
           ๑.   การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.  การประสานงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมกับผู้น าชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 ๓.  การให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
                                                           
 กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
          ๑. การประกาศสงครามแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล 
 ๒.นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ด้วยการขจัดความ
ยากจนในชนบท กระทรวงมหาดไทย 
         ๓. กรมการพัฒนาชุมชน ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน
แบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จดัท าเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต 
 
๔. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   เทคนิคและรูปแบบการมีส่วนร่วมและการพ่ึงตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


