
คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คอต.) 
 

แบบรายงานการตรวจติดตามการด าเนินงาน 
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

เดือนมีนาคม - เมษายน 2561 
 
สถานที่ตรวจติดตาม (อ าเภอ/จังหวัด) ................................................................................................................ 
 

วันที่ออกตรวจ .................................................................................................................................................... 
 

ประเด็นหลัก:  
1. ติดตามความคืบหน้าการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนา 
  คุณภาพชีวิตฯ แล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2516 
2. ติดตามการลงพ้ืนที่ของผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) เพ่ือสอบถามความประสงค์ (และสัมภาษณ์)  
    กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาทต่อปี และอยู่ในวัยแรงงาน (18 – 60 ปี) 

 
ประเด็นตรวจติดตาม 

 
ผลการตรวจติดตาม 

 
ความเห็น 

 
1. วิธีการปฏิบัติงานของทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) และ AO    
1.1 รูปแบบและสถานที ่
ในการสัมภาษณ์  
ค าถามแนะน า: 
- สัมภาษณ์รายบุคคล หรือแบบกลุ่ม 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ 

แต่ละราย 
- AO ไปสัมภาษณ์ท่ีบ้านของผู้มีบัตรสวัสดิการฯ 

หรือนัดหมายแล้วให้ไปสัมภาษณ์ ณ สถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง 

  

1.2 วิธีการท างานของ AO 
ค าถามแนะน า: 
- ในการลงพ้ืนที่ ทีม ธ.ส.ก. และทีม ธ.ออมสิน    

แบ่งการลงพ้ืนที่อย่างไร (ลงพื้นที่พร้อมกัน      
หรือแยกกันไป)  

- AO ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท างานร่วมกับ ธ.ส.ก. 
และ ธ.ออมสิน อย่างไร 

- การลงพ้ืนที่ของ AO มีคณะระดับอ าเภอลงพื้นที่
ไปพบผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ด้วยหรือไม่  
(ทีม ปรจ. ประกอบด้วย คณะระดับอ าเภอ       
และ AO) 

- AO ได้มีการลงพ้ืนที่ร่วมกับทีมต าบลของโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยหรือไม่ อย่างไร 
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ประเด็นตรวจติดตาม 
 

ผลการตรวจติดตาม 
 

ความเห็น 
 

1.3 ปริมาณงานของ AO แต่ละคน 
ค าถามแนะน า: 
- ออกสัมภาษณ์ทุกวันหรือไม่  
- เวลาเริ่มและสิ้นสุดการสัมภาษณ์ในแต่ละวัน 
- สามารถสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการฯได้กี่ราย    

ต่อวัน      
- AO แต่ละคนมีผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ที่อยู่ใน       

การดูแลตลอดระยะเวลาของมาตรการกี่ราย 

  

1.4 การด าเนินการของ AO ภายหลังการสัมภาษณ์ 
ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ แต่ละรายแล้ว  
ค าถามแนะน า: 
- เก็บเอกสารสัมภาษณ์เอาไว้ ยังไม่ได้ด าเนินการต่อ 
- ทยอยส่งเอกสารให้ ทีม ปรจ. หรือคณะอนุกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประจ าจังหวัด (คอจ.) ด าเนินการต่อ 

  

2. คุณภาพและความรู้ความเข้าใจในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของ AO 
2.1 คุณภาพของ AO  
(ใช้วิธีการสังเกต/สอบถามจาก AO   
โดยตรง หรือสอบถามจากผู้มีบัตรสวัสดิการฯ) 
หัวข้อแนะน า: 
วุฒิการศึกษา อายุ บุคลิกภาพ การแต่งกาย กริยา
มารยาท ฯลฯ ซึ่งจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือ  
และความเชื่อม่ันของผู้มีบัตรสวัสดิการฯ 

   

2.2 คุณภาพของการสัมภาษณ์   
(ใช้วิธีการสังเกต/สอบถามจาก AO   
โดยตรง หรือสอบถามจากผู้มีบัตรสวัสดิการฯ) 
หัวข้อแนะน า: 
- วิธีการสัมภาษณ์ เช่น  

1) มีการสอบถามข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหรือไม่  
2) มีการอธิบายมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

ทั้งประโยชน์ของการเข้าร่วมมาตรการ      
และเงื่อนไขที่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ต้องปฏิบัติ
อย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่     

3) มีการแนะน าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายบุคคลอย่างไร (ให้การแนะน าอย่างล าดับ
ขั้นตอนจนกระท่ังผู้มีบัตรสวัสดิการฯ          
มีงานท า และมีโอกาสที่จะท าให้มีรายได้สูง
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ประเด็นตรวจติดตาม 
 

ผลการตรวจติดตาม 
 

ความเห็น 
 

กว่า 30,000 บาทต่อปีได้ หรือไม่) 
- ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ  
3. การด าเนินการของ คอจ.  
3.1 การแต่งตั้งทีม ปรจ. และการมอบหมาย AO 
ค าถามแนะน า: 
- แต่งตั้งและมอบหมายได้ครบทุกอ าเภอแล้วหรือไม่ 

  

3.2 การมอบแนวทางการท างาน หรือการแบ่งงาน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
ค าถามแนะน า: 
- ได้มีการประชุม คอจ. แล้วหรือไม่ 
- มีการแบ่งงานหรือมอบหมายการท างานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลให้หน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้องแล้วหรือไม่ อย่างไร 

- มีการประสานการท างานกับทีม ปรจ. อย่างไร 
เช่น มอบหมายทีม ปรจ. ด าเนินการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยตรง     
หรือก าหนดใหส้่งข้อมูลการสัมภาษณ์ทั้งหมด      
ให้ คอจ. พิจารณามอบหมาย 

  

3.3 การด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคล 
ค าถามแนะน า:  
- ในภาพรวมของจังหวัด ได้มีการพัฒนาผู้มีบัตร 
  สวัสดิการฯ ไปแล้วกี่ราย และยังอยู่ระหว่าง 
  การพัฒนาหรือด าเนินการกี่ราย 
- อุปสงค์และอุปทานของการพัฒนาในแต่ละมิติ  
  หรือแต่ละหลักสูตรฝึกอบรมเป็นอย่างไร 
- ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน 

  

4. สอบถามผู้มีบัตรสวัสดิการฯ 
    4.1 กรณีท่ีผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ได้งานท าจากการ
เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการฯ นายจ้างได้จ่ายค่าจ้าง 
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ หากไม่ นายจ้าง
จ่ายเงินเดือนอย่างไร (เงินสด / โอนเข้าบัญชี
ธนาคาร / อ่ืน ๆ)  
 
 

  

    4.2 AO ได้มีการอธิบายมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ครบทั้ง 4 มิติ หรือไม่ (การมีงานท า 

  



-4- 
 

ประเด็นตรวจติดตาม 
 

ผลการตรวจติดตาม 
 

ความเห็น 
 

การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และความจ าเป็นพื้นฐาน) 
    4.3 ภายหลังจาก AO ได้สัมภาษณ์ไปแล้ว     
AO ไดติ้ดต่อ (เช่น มาพบ โทรศัพท์ เป็นต้น)          
ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ เพ่ือสอบถามความคืบหน้า    
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่   
การมีงานท า การมีรายได้ ฯลฯ อีกหรือไม่           
ถ้ายังมีการติดต่ออยู่ ติดต่อมาบ่อยหรือไม่ อย่างไร 
และเป็นการติดต่อโดย AO คนเดิมทุกครั้งหรือไม่ 
อย่างไร 

  

 
ความเห็นเพิ่มเติมของอนุกรรมการฯ  

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 
 

                                                                ลงชื่อ ........................................................................... 

                                                                        (                                                  )                                   

                                                     เกษตรจังหวัด……...........…………………………. 

                                             อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าจังหวัด 

                                                                                 ..…..…./…………../…………. 

 

 

 


