แบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคล
ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูม้ ีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน:
หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน:

รหัสจังหวัดและอำเภอ
รหัส AO




 -  -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  เป็นเจ้าของหมายเลข:  ใช่  ไม่ใช่
 -  - 

โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือบันทึกข้อความลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1.1 ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
 ไม่ต้องทำกำรพัฒนำ (ไม่ต้องทำแบบประเมินนี้ต่อไป) เพรำะผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
 ไม่ประสงค์จะพัฒนำตนเองตำมมำตรกำรนี้
 พิกำรประกอบอำชีพไม่ได้
 ผู้ป่วยติดเตียง
 ไม่พบตัวผู้ลงทะเบียน เนื่องจำก
 เสียชีวิต
 ย้ำยถิ่นฐำนเพื่อทำงำน/เรียน
 จำคุก
 อื่น ๆ ...
 ต้องทำกำรพัฒนำ (ให้ทำแบบประเมินนี้ต่อไป)
1.2 อำชีพปัจจุบันของผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ :
 พนักงำน/ลูกจ้ำงของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ
 พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชนรำยวัน
 พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชนรำยเดือน
 ค้ำขำย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 เกษตรกรที่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
 เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
 รับจ้ำงทั่วไป
 กรรมกร
 นักเรียน/นักศึกษำ
 พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน
 ว่ำงงำน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................
1.3 กำรเป็นลูกค้ำของธนำคำรออมสินและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
1.3.1 ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเป็นลูกค้ำของ ธ.ออมสิน หรือไม่? :
 เป็น
 ไม่เป็น
1.3.2 ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเป็นลูกค้ำของ ธ.ก.ส. หรือไม่? :
 เป็น
 ไม่เป็น
1.3.3 ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐมีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้ำของ ธ.ก.ส. หรือไม่? :
 มี
ได้แก่  สำมี/ภรรยำ
 บิดำ/มำรดำ
 บุตร
 ไม่มี
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1.4 ในกรณีที่ท่ำนเจ็บป่วย โดยส่วนใหญ่แล้วท่ำนใช้สิทธิใดในกำรรักษำ
 สิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
 ชำระด้วยตนเอง
 สิทธิประกันสังคม
 สิทธิจำกบริษัทประกันที่ตนเองทำไว้  อื่น ๆ
1.5 โดยส่วนใหญ่แล้ว ท่ำนใช้พำหนะใดในกำรเดินทำง
 รถโดยสำรประจำทำงสำธำรณะ  รถยนต์ส่วนตัว
 รถจักรยำนยนต์ส่วนตัว
 รถแท็กซี่/จักรยำนยนต์รับจ้ำง  อื่น ๆ
1.6 ในปี 2560 ท่ำนมีโอกำสท่องเที่ยวต่ำงจังหวัดกี่ครั้ง
 ไม่มีเลย
 1 - 2 ครั้ง
 3 - 4 ครั้ง
 5 - 6 ครั้ง
 มำกกว่ำ 6 ครั้ง
1.7 ท่ำนใช้โทรศัพท์มือถือรูปแบบใด
 รำยเดือน
ค่ำใช้โทรศัพท์รำยเดือนโดยประมำณ  ไม่เกิน 200 บำท  มำกกว่ำ 200 บำท
 เติมเงิน
ค่ำใช้โทรศัพท์รำยเดือนโดยประมำณ  ไม่เกิน 200 บำท  มำกกว่ำ 200 บำท
 ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ
1.8 หนึ่งปีที่ผ่ำนมำท่ำนประสบเหตุทรัพย์สินของท่ำนต่อไปนี้ถูกทำให้เสียหำย หรือถูกขโมยบ้ำงหรือไม่
 บ้ำน/ที่อยู่อำศัย
 ยำนพำหนะ
 เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
 โทรศัพท์/อุปกรณ์สื่อสำร
 อื่น ๆ
1.9 ท่ำนได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินจำกบุคคลต่อไปนี้หรือไม่
 พ่อ/แม่
 ลูก/หลำน
 สำมี/ภรรยำ
 ญำติ
 บุคคลอื่น
 ไม่มี
1.10 ท่ำนอำศัยอยู่กับผู้ใด
 ที่อยู่อำศัยของคู่สมรส
 ที่อยู่อำศัยของตนเอง
 ที่อยู่อำศัยของญำติ
 เช่ำ
 อื่น ๆ
1.11 ในปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยชำระค่ำสินค้ำและบริกำรด้วยบัตรเครดิตหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
1.12 ท่ำนชอบทำนอำหำรชำติใดมำกที่สุด
 ไทย
 จีน
 ญี่ปุ่น
 ฝรั่ง
 อื่น ๆ
1.13 ในแต่ละเดือน ท่ำนซื้อเครื่องนุ่งห่มประมำณกี่บำท
 ไม่เกิน 200 บำท
 200 - 500 บำท
 501 - 800 บำท
 มำกกว่ำ 800 บำท
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ส่วนที่ 2 การประเมินลักษณะอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.1 ข้อมูลและควำมเห็นของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ :
2.1.1 ในอดีตที่ผ่ำนมำ ท่ำนมีประสบการณ์ทำงำนหรืออำชีพในลักษณะใดมำกที่สุด
 เกษตรกร
 ทำงำนมีนำยจ้ำง
2.1.2 ท่ำนชอบและมีความถนัดในงำนลักษณะใดมำกที่สุด

 ทำงำนอิสระ

 เกษตรกร
 ทำงำนมีนำยจ้ำง
2.1.3 ท่ำนมีความต้องการพัฒนำตนเองในงำนลักษณะใดมำกที่สุด

 ทำงำนอิสระ

 เกษตรกร
 ทำงำนมีนำยจ้ำง
2.2 ควำมเห็นของผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) :
ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐควรทำงำนในลักษณะใดมำกที่สุด

 ทำงำนอิสระ

 เกษตรกร
 ทำงำนมีนำยจ้ำง
 ทำงำนอิสระ
2.3 ผลกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงผู้ดูแลผู้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (AO) กับผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
ลักษณะอำชีพที่เหมำะสมสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
 เกษตรกร (ข้ำมไปตอบข้อ 3.1)

 ทำงำนมีนำยจ้ำง (ข้ำมไปตอบข้อ 3.2)

 ทำงำนอิสระ (ข้ำมไปตอบข้อ 3.3)
ส่วนที่ 3 เมนูการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ดูแลผู้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (AO) กับผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐตกลงร่วมกันแล้ว เห็นควรพัฒนำ
ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐโดยให้ใส่เลขลำดับควำมต้องกำรพัฒนำลงในกล่องสี่เหลี่ยม (ไม่เกิน 3 ลำดับ)
3.1 เกษตรกร
3.1.1 เพิ่มทักษะ
3.1.1.1 ฝึกทักษะฝีมือ
 การอบรมเกษตรกร (โครงกำรเพิ่มทักษะอำชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 การให้ความรู้แก่เกษตรกร (โครงกำรให้ควำมรู้แก่เกษตรกรลูกค้ำผู้มีรำยได้น้อย
ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2560 โดย ธ.ก.ส.)
3.1.1.2 หำงำนให้
 การจัดหาอาชีพเสริมนอกฤดูกาลผลิต (โครงกำรจ้ำงแรงงำนชลประทำนสร้ำงรำยได้
แก่เกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 การจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ (กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน)
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 การรับงานไปทาที่บ้าน (กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และกรมการจัดหางาน)
3.1.1.3 หำสินเชื่อให้
 การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด (โครงกำร
สินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนกำรผลิตเพื่อพัฒนำอำชีพของผู้มีรำยได้น้อย (XYZ) โดย ธ.ก.ส.)
 การลงทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ (โครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำอำชีพของ
ผู้มีรำยได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ โดย ธ.ก.ส.)
 การแก้ไขหนี้เงินกู้นอกระบบ (โครงกำรแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคล
ในครัวเรือน ระยะที่ 3 โดย ธ.ก.ส.)
 การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จาเป็นและฉุกเฉิน โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า เกิดจากเหตุสุจริตจาเป็นและเป็นภาระหนัก (โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อ
รำยย่อยเพื่อใช้จ่ำยฉุกเฉินระยะที่ 2 โดย ธ.ก.ส.)
3.1.1.4 ลดภำระ
 แก้ไขปัญหาหนี้เงินกู้ในระบบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
ของผู้มีรำยได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส.)
3.1.1.5 หำตลำดให้
 การหาตลาดให้จาหน่ายสินค้าและบริการ (โครงกำรตลำดประชำรัฐ
โดยกรมพัฒนำชุมชนและกรมกำรค้ำภำยใน)
3.2 ทำงำนมีนำยจ้ำง
3.2.1 เพิ่มทักษะ
3.2.1.1 ฝึกทักษะฝีมือ
 การฝึกทักษะเพิ่มเติม (กระทรวงแรงงำนโดยกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน) (โปรดเลือก)
 ภำษำต่ำงประเทศ
 กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำน
3.2.1.2 เพิ่มพูนศักยภำพ
 การให้คาปรึกษาทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (โครงกำรคลินิกสุขภำพ
ทำงกำรเงินเคลื่อนที่ โดยธนำคำรออมสิน)
 การให้ความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน รู้เท่าทันกลโกง และสร้างวินัย
ทางการเงิน (โครงกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน (Financial Literacy) โดยธนำคำรออมสิน)
 การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนด์ไชส์ (โครงกำรพัฒนำและยกระดับผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนด์ไชส์ โดยธนำคำรออมสินร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ)
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3.2.2 ทำงำน
3.2.2.1 หำงำนให้
 การจัดหางานในประเทศ (กระทรวงแรงงำนโดยกรมกำรจัดหำงำน)
(โปรดเลือก 1 ข้อ)
 ทำงำนในจังหวัดที่อยู่ปัจจุบันเท่ำนั้น
 สำมำรถทำงำนได้ทั่วประเทศ
 การจัดหางานในต่างประเทศ (กระทรวงแรงงำนโดยกรมกำรจัดหำงำน)
 การส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนมีอาชีพและรายได้ (โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพ
แก่ครัวเรือนยำกจน กระทรวงมหำดไทยโดยกรมกำรพัฒนำชุมชน)
3.2.2.2 หำสินเชื่อให้
 การให้เงินทุนในการประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพเสริม (โครงกำรสินเชื่อ
ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ โดยธนำคำรออมสิน)
3.3 ทำงำนอิสระ
3.3.1 เพิ่มทักษะ
3.3.1.1 ฝึกทักษะฝีมือ
 การฝึกทักษะเพิ่มเติม (กระทรวงแรงงำนโดยกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน)
รหัสทักษะที่ประสงค์จะฝึก (ระบุได้ไม่เกิน 3 ทักษะ)
1) __ __ __
2) __ __ __
3) __ __ __
 การพัฒนาฝีมือแรงงาน (โครงกำรพัฒนำฝีมือให้แก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนและ
ผู้มีรำยได้น้อย กระทรวงแรงงำนโดยกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน)
 การฝึกอาชีพช่างอเนกประสงค์ (หลักสูตรกำรฝึกอำชีพเร่งด่วนช่ำงอเนกประสงค์
(ช่ำงชุมชน) กระทรวงแรงงำนโดยกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน)
 การฝึกอาชีพเสริม (กระทรวงแรงงำนโดยกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน)
 การอบรม พัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ (โครงกำรมหำวิทยำลัยประชำชน
โดยธนำคำรออมสิน)
 การส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนมีอาชีพและรายได้ (โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพ
แก่ครัวเรือนยำกจน กระทรวงมหำดไทยโดยกรมกำรพัฒนำชุมชน)
3.3.1.2 เพิ่มพูนศักยภำพ
 การให้คาปรึกษาทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (โครงกำรคลินิกสุขภำพ
ทำงกำรเงินเคลื่อนที่ โดยธนำคำรออมสิน)
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 การให้ความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน รู้เท่าทันกลโกง และสร้างวินัย
ทางการเงิน (โครงกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน (Financial Literacy) โดยธนำคำรออมสิน)
 การสร้างและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน โดยใช้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน”
(โครงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงมหำดไทยโดยกรมกำรพัฒนำชุมชน)
3.3.2 ทำงำน
3.3.2.1 หำโอกำสทำงธุรกิจให้
 การประกอบธุรกิจแฟรนด์ไชส์ (โครงกำรแฟรนด์ไชส์สร้ำงอำชีพเพื่อผู้มีรำยได้น้อย
กระทรวงพำณิชย์โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ)
3.3.2.2 หำตลำดให้
 การจัดหาสถานที่จาหน่ายสินค้า (โครงกำรตลำดประชำรัฐ กระทรวงมหำดไทย
โดยกรมกำรพัฒนำชุมชน และกระทรวงพำณิชย์โดยกรมกำรค้ำภำยใน)
3.3.2.3 หำสินเชื่อให้
 การให้เงินทุนในการประกอบอาชีพ (โครงกำรสินเชื่อ GSB Home Stay โครงกำร
สินเชื่อธุรกิจแฟรนด์ไชส์ โครงกำรสินเชื่อ Street Food โดยธนำคำรออมสิน)
ส่วนที่ 4 การระบุอาชีพ
จำกกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงผู้ดูแลผู้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (AO) กับผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
รหัสอำชีพที่เหมำะสำหรับกำรพัฒนำผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ คือ __ __ __
ส่วนที่ 5 การให้โอกาสในการเข้าถึงสิ่งจาเป็นพื้นฐาน
ควำมสนใจในกำรเข้ำถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐำน (ถ้ำมี)
5.1 ออมเงินและประกัน
 การส่งเสริมการออม (โครงกำรเงินฝำกกองทุนทวีสุข โดย ธ.ก.ส. หรือเงินฝำกเผื่อเรียกพิเศษ
สวัสดิกำรแห่งรัฐ โดยธนำคำรออมสิน)
 การออมเพื่อการเกษียณอายุสาหรับแรงงานนอกระบบ (กองทุนกำรออมแห่งชำติ)
 การจัดหาประกันอุบัติเหตุรายย่อย (Micro Insurance) (กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับ
รำยย่อย (Micro Insurance) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
5.2 ศึกษำ
 การให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ)
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5.3 หำที่อยู่อำศัย
 การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนำคำร
อำคำรสงเครำะห์และกรมธนำรักษ์)
 การจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กระทรวงกำรคลังโดยกรมธนารักษ์
และการเคหะแห่งชาติ)
5.4 หำที่ดินทำกิน
 การจัดหาที่ดินทากิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ข้อตกลงและการยินยอม
1. ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐที่ประสงค์จะพัฒนำตนเองในส่วนที่ 3 ข้ำงต้น จะได้รับวงเงินค่ำซื้อสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
สินค้ำเพื่อกำรศึกษำและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จำกร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ และร้ำนอื่น ๆ ที่กระทรวงพำณิชย์กำหนดตำมแนวทำง
ประชำรัฐสวัสดิกำรเพิ่มเติม โดยจะเริ่มได้รับในเดือนถัดไปหลังจำกเดือนที่แสดงควำมประสงค์จนถึงเดือนธันวำคม 2561 ดังนี้
1) ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐทีม่ ีรำยได้ไม่เกิน 30,000 บำทในปี 2559 จะได้รบั วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 200 บำท/คน/เดือน
2) ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐทีม่ ีรำยได้สูงกว่ำ 30,000 บำทในปี 2559 จะได้รบั วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 100 บำท/คน/เดือน
อย่ำงไรก็ตำม หำกผูม้ ีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐไม่ดำเนินกำรพัฒนำตนเองตำมที่ตกลง ผู้มบี ัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐยินดีคืนเงิน
ที่ได้รับตำมข้อ 1) หรือ 2) ทั้งหมด แล้วแต่กรณี
2. ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลทำงกำรเงินในบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
บัญชีธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจในปี 2560 และ 2561 เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำ ตรวจสอบ และติดตำม
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ โดยให้ถือว่ำ คูฉ่ บับและบรรดำสำเนำภำพถ่ำยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสำร
ที่ทำขึ้นจำกหนังสือให้ควำมยินยอมฉบับนีเ้ ป็นหลักฐำนในกำรให้ควำมยินยอมของผู้มบี ัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเช่นเดียวกัน

ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ....................................................................
(…………………………….…………………………….)
วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2561

ควำมเห็นเพิม่ เติมของผู้ดูแล
ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (ถ้ำมี)
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ .....................................................................
(…………………………….…………………………….)
วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2561

