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ปี 2556 



ค าน า 
 

                 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559)     
คณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้ด าเนินการปรับปรุงเครื่องชี้วัด
และแบบสอบถามใหม่ ทั้งข้อมูล ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่จัดเก็บรายครัวเรือน และข้อมูลพ้ืนฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบท 
                   ปี 2556 เป็นปีที่ต้องด าเนินการจัดเก็บทั้งข้อมูล จปฐ . และข้อมูล กชช. 2ค ในเขตชนบท
กรมการพัฒนาชุมชน  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)  
จึงไดจ้ัดท าเอกสารแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2556 ขึ้น  เพ่ือสนับสนุน
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ . และข้อมูล กชช . 2ค  ของจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาในทุกระดับ การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และการประเมินผลระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน /ชุมชน อย่างจริงจังและเป็นระบบ     
ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
ต่อไป 
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ข้อมูล จปฐ. 
และ

ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2556

แนวทางการบริหารการจัดเก็บ

1

1



2

การจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. 

ปี 2556
2วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 

2



3

เป้าหมาย จปฐ. ไม่น้อยกว่า
จ านวน 

8,400,000 ครัวเรือน
3

วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 

3



4

พื้นที่เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. 

ทุกครัวเรือนในเขตชนบท
(เขต อบต.  และเขตเทศบาลต าบลที่ยกฐานะมาจาก อบต.)

4วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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5

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. 

มกราคม – มีนาคม
ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ต าบล

5วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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6

จัดเก็บทุกครัวเรือน
เสร็จ
แล้ว 

ต้องน าเสนอในที่ประชุมระดับต าบล 
เพื่อตรวจสอบ  เผยแพร่  และใช้ประโยชน์

6วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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7

การจัดส่งข้อมูล จปฐ. ของทุก
ระดับ 

ต้องส่งแบบค ารับรองข้อมูล จปฐ. ด้วย
- ระดับต าบล      แบบค ารับรองฯ หมายเลข 1
- ระดับอ าเภอ     แบบค ารับรองฯ หมายเลข 2
- ระดับจังหวัด   แบบค ารับรองฯ หมายเลข 3 7
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8

การจัดเก็บ
ข้อมูล กชช. 2ค 

ปี 2556
8วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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ปี 2556 เป็นปีแรกของการจัดเก็บ                  

ข้อมูล กชช. 2ค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

9วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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ในแบบสอบถามข้อมูล  กชช. 2ค  มี 8 ส่วน                
และ 2 ภาคผนวก

1.โครงสร้าง

พื้นฐาน

2.สภาพพ้ืนฐาน

ทางเศรษฐกิจ

3.สุขภาวะ   

และอนามัย

4.ความรู้     

และการศึกษา

5.การมีส่วนร่วม     

และความเข้มแข็ง  

ของชุมชน

6.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

7.ความเสี่ยงของ

ชุมชน และภัยพิบัติ

8. ความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการ อปท.

ภาคผนวก 1 กิจกรรมการพัฒนาชุมชน              

ภาคผนวก 2 ข้อมูลส าหรับฐานข้อมูล มท.

10วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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1. โครงสร้าง

พื้นฐาน         

7 ตัวชี้วัด
2.สภาพพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจ  

7 ตัวชี้วัด

3. สุขภาวะ     

และอนามัย   

3 ตัวชี้วัด

4. ความรู้     

และการศึกษา    

3 ตัวชี้วัด 

5. การมีส่วนร่วม    

และความเข้มแข็ง

ของชุมชน 5 ตัวชีว้ัด

6. 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม     

5 ตัวชี้วัด

7. ความเสีย่งของ

ชุมชนและภัยพิบัติ 

3 ตัวชี้วัด

เครื่องชี้วัดข้อมูล  กชช. 2ค แผนฯ 11

มี 7 ด้าน       

33 ตัวชีว้ัด

11วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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เป้าหมาย กชช. 2ค ไม่น้อยกว่า
จ านวน 

71,000  หมู่บ้าน
12วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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พื้นที่เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล 
กชช. 2ค 

ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท
(เขต อบต.  และเขตเทศบาลต าบลที่ยกฐานะมาจาก อบต.)

13วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมลู 
กชช. 2ค 

มกราคม – เมษายน
จัดเก็บต่อเนื่องหลังการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้ทันที

14วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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จัดเก็บทุกหมู่บา้น
เสร็จ
แล้ว 

ต้องน าเสนอในที่ประชุม
ระดับต าบล

15วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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16

การจัดส่งข้อมูล กชช. 2ค     
ของทุก
ระดับ 

ต้องส่งแบบค ารับรองข้อมูล กชช. 2ค ด้วย
- ระดับต าบล      แบบค ารับรองฯ หมายเลข 1
- ระดับอ าเภอ     แบบค ารับรองฯ หมายเลข 2
- ระดับจังหวัด   แบบค ารับรองฯ หมายเลข 316



1. การเตรียมการวางแผนการจัดเก็บ
2. การจัดเก็บ บันทึก และประมวลผล                         
3. การติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผล

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค

มี 3 ขั้นตอน

17วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 

17
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1. เตรียมการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
1.1  คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ 

ประชุมเตรียมการและวางแผนการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูล  จปฐ.  และข้อมูล กชช. 2ค

1.2 เตรียมแบบสอบถามที่จะใช้จัดเก็บ   
1.3 คัดเลือกผู้จัดเก็บ และผู้บันทึกข้อมูลฯ 
1.4 ประชมุชี้แจงท าความเข้าใจผู้จัดเก็บ-ผู้บันทึกข้อมูลฯ 
      (ใช้วดีิทัศน์วิธีการและขั้นตอนการจัดเก็บฯ)

วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 

18



19

2. จัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลฯ 
   2.1 เริ่มจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. เดือนมกราคม  
             (ไม่จัดเก็บก่อนเวลาที่ก าหนด)
          1) ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. จัดเก็บทุกครัวเรือน                    
              - แยกเป็นคุ้ม เฉลี่ยคนละ 10-20 ครัวเรือน  
              - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
         2) หัวหน้าทีมผู้จัดเก็บ จปฐ. ของหมู่บา้น 
              ตรวจทาน/รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด           

ส่งให้พัฒนากร/ ผู้น า อช. / ผู้บันทึกข้อมูล      19



2.2 บันทึกประมวลผล และน าเสนอระดับต าบล      
         1) ผู้บันทึกฯ 
             - บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน  
             - ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของข้อมูล
          2) พัฒนากร/ ผู้น า อช. /ผู้บันทึกข้อมูลฯ  
             - น าเสนอผลข้อมูลฯ ต่อที่ประชุมระดับต าบล             
                เพื่อรับทราบและร่วมตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข/ 
                  ยืนยันผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  น าไปใช้ประโยชน์
               - ส าเนาข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อ าเภอ พร้อมค ารับรอง
ข้อมูล จปฐ. หมายเลข 1 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 20

20



2.3 เริ่มจัดเก็บข้อมูล  กชช. 2ค เดือน ม.ค.- ก.พ. 
         (จัดเก็บหลังข้อมูล จปฐ. ได้ทันที)
     1)  คณะท างานฯระดับต าบล  
          - จัดเก็บข้อมูล  กชช. 2ค ทุกหมู่บ้าน 
          - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนข้อมูล
     2) พัฒนากร/ผู้น า อช./ผู้บันทึกข้อมูล 
          - รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 
             เพื่อท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล      

21

21



2.4 บันทึกประมวลผล และน าเสนอระดับต าบล      
         1) ผู้บันทึกฯ 
             - บันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. 2ค ทุกหมู่บ้าน  
             - ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของข้อมูล
          2) พัฒนากร/ ผู้น า อช. /ผู้บันทึกข้อมูลฯ  
             - น าเสนอผลข้อมูลฯ ต่อที่ประชุมระดับต าบล             
                เพื่อรับทราบและร่วมตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข/ 
                  ยืนยันผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค น าไปใช้ประโยชน์
               - ส าเนาข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อ าเภอ พร้อมค ารับรอง
ข้อมูล กชช. 2ค หมายเลข 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 22
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3. ติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูลฯ
 3.1 อ าเภอติดตามตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลฯ 
         1) อ าเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค 
        2) ประมวลผลข้อมูลเป็นภาพรวมของอ าเภอ 
        3) ส าเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จงัหวัด                      
             - พร้อมค ารับรองขอ้มูลฯ หมายเลข 2 ดังนี้
• จปฐ.          ภายใน 15 เมษายน  2556   
• กชช. 2ค     ภายใน 15 พฤษภาคม 2556

23

23



3. ติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูลฯ
 3.1 จังหวัดติดตามตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลฯ 
         1) จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค 
        2) ประมวลผลข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัด 
        3) ส าเนาข้อมลูทั้งหมดส่งใหก้รมการพัฒนาชุมชน                    
             - พร้อมค ารับรองขอ้มูลฯ หมายเลข 3 ดังนี้
• จปฐ.          ภายใน 30 เมษายน  2556   
• กชช. 2ค    ภายใน 31 พฤษภาคม 2556

24
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รายงานความก้าวหน้า 3 ครั้ง

Vatagan_จปฐ-กชช. 2ค ป5ี4

1.  ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2556                             
2.  ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม  2556       
3.  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน  2556 

จปฐ.

1.  ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556                             
2.  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556       
3.  ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

กชช. 2ค

รวม 2 อย่าง 4 ครั้ง

25
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การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. เขตเมือง
•   ใช้แนวทางเดียวกันกับเขตชนบท
•   เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหาร  
     การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
•   สามารถประมวลผลเป็นภาพรวม
     ทั้งจังหวัดได้

วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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งบประมาณ จปฐ. ปี 2556          
กรมฯ จัดสรรให้จังหวัดแล้วทั้งหมด

จ านวน 6 รายการ รวม  98,636,400  บาท
1. นิเทศและตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.–กชช. 2ค
     - อ าเภอละ 3,000 บาท    =  2,628,000  บาท 
     - จังหวดัละ 5,000 บาท    =    380,000   บาท
2. น าเสนอผลข้อมูล จปฐ.- กชช. 2ค ต่อสาธารณชน
     - ต าบลละ  1,000 บาท     = 6,810,000  บาท 
     - จังหวดัละ 63,400 บาท = 4,818,400  บาท 
3. ค่าจัดเก็บและค่าบนัทึก 8,400,000 ครัวเรือน
     -  ค่าจัดเก็บเล่มละ  5 บาท    =  42,000,000 บาท 
     -  ค่าบันทึกเล่มละ  5 บาท    =  42,000,000 บาท

27



28

จ านวน 2 รายการ รวม  8,160,500  บาท
• ค่าประชุมชี้แจงฯ  = 6,385,500 บาท
• ค่าบันทึกเล่มละ 25 บาท = 1,775,000 บาท

งบประมาณ กชช. 2ค ปี 2556 
กรมฯ จัดสรรใหจ้ังหวัดแล้วทั้งหมด

วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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1. แบบสอบถาม จปฐ. (เพิ่มเติม) 
2. แบบสอบถาม กชช. 2ค 
3. คูม่ือการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค
4. คูม่ือโปรแกรมบันทึกฯข้อมูล กชช. 2ค
5. โปสเตอร์น าเสนอผลข้อมูล จปฐ. ระดบัหมู่บ้าน
6. โปสเตอร์น าเสนอผลข้อมูล กชช. 2ค ระดับหมู่บ้าน
7. แผ่นโปรแกรมฯ จปฐ. และ กชช. 2ค 

วัสดุอุปกรณ์ที่กรมฯสนับสนุนจังหวัด 

29วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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   ให้จังหวัดใช้ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล 

จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค  

      - เน้นคุณภาพของข้อมูล      

      - เน้นการน าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง            

        ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย          

งบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) 

วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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การรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์           
การจัดเก็บข้อมูลฯ  ปี 2556

• สถานีวิทยุ-โทรทัศน์ท้องถิ่น
• เสียงตามสายในหมู่บ้าน/ชมุชน
•ส่ง SMS (มือถือของกรมฯ)                        
ช่วงธันวาคม 2555 -กุมภาพันธ์ 2556                          
ไปถึงรายการต่างๆ  ที่ดังๆ ของ TV ช่องต่างๆ 
ในช่วงทีม่ีประชาชนดูมาก ๆ เช่น                             
“ พช. ร่วมกบั อปท. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 
2556”  หรือ “เชิญชวนทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. ของอาสาสมัครทุกท่านด้วยนะครับ_นะคะ”  เป็นต้น 31

31



กรมการพัฒนาชุมชน

อ าเภอก าหนดพื้นที่ แบบ                                                                                                                                                                       
คนจัดเก็บ คนบันทึกฯ
โดยท าเป็นค าสั่งอ าเภอ

- จังหวัดชี้แจง พอ. และ พก
- จังหวัดฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลของต าบล
- อ าเภอชี้แจง ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

คณะท างาน
ต าบลฯ จัดเก็บ
ข้อมูล กชช. 2ค

ผู้จัดเก็บ
จัดเก็บ

ข้อมูล จปฐ.

จังหวัด
ตรวจสอบ/
ประมวลผล 

จปฐ.

คณะท างานฯ ทุกระดับ 
ประชมุเตรียมการ

จังหวัด
ตรวจสอบ/
ประมวลผล
ข้อมูล กชช. 2ค

ก.ค. - ก.ย. 55

ก.ค. - ต.ค. 55

ต.ค. - ธ.ค. 55

ม.ค. - มี.ค. 56

มี.ค.. 56

ก.พ. - เม.ย. 56

31 พ.ค. 56

อ าเภอ
ตรวจสอบ/
ประมวลผล
ข้อมูล กชช. 2ค

พ.ค. 56

พัฒนากร
น าเสนอผล

จปฐ. ทีป่ระชมุ
ต าบล

อ าเภอ 
ตรวจสอบ/
ประมวลผล

จปฐ.

เม.ย. 56

ม.ค. - มี.ค. 56
ผู้บันทึก
บันทึก

/ประมวลผล
จปฐ.

เส้นทางการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค 

ปี 2556

เริ่ม

ผู้บันทึก
บันทึก/ประมวล
ผล กชช. 2ค

ก.พ. - เม.ย. 56

30 เม.ย. 56

มี.ค. - เม.ย. 56

พัฒนากร
น าเสนอผล

กชช. 2ค ทีป่ระชุม
ต าบล

Vatagan_จปฐ-กชช. 2ค ป5ี4
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ข้อมูลมีคุณภาพ 

พช. เป็นที่ยอมรบั

ของประชาชน

33วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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ศูนย์ขอ้มูลเพื่อการพัฒนาชนบท   

กรมการพฒันาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

โทร. 02–141 6300-4   
www.rdic.cdd.go.th

วาทกานต_์แนวทาง จปฐ-กชช. 2ค  ปี 56_18 ธค.55_มารายการ์เด้น กทม. 
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วาทกานต_์งานที่ท าปี2556_จปฐ.-กชช. 2ค _แผนปฏิบัติการฯเก็บ ปี 56_30 พย.55 

แผนปฏิบัติการ การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2556 
 

 

ที่ 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
1. ต.ค. – ธ.ค. 55 - เตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บฯ - คณะท างานฯ ทุกระดับ 

- ผู้จัดเก็บ, ผู้บันทึก 
- กรมฯ 
- สพจ., สพอ. 

๒. 17-19 ธ.ค. 55 
 

- ประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค 
  ปี 2556 แก่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 

- หนก.สารสนเทศฯ,   
  และหรือ  นว.พช.  

- กรมฯ 
  (ประชุมที่ กทม.) 

3. ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 55 - ประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค 
  ปี 2556 แก่ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติ 

- หนก., พอ., พัฒนากร    
  และเจ้าหน้าที่ พช. ทั้งหมด 

- สพจ. 
 

4. ม.ค. – มี.ค. 56 - ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือนในเขตชนบท  
  (ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต อบต. และเทศบาลต าบลท่ียกฐานะมาจาก อบต.) 

- ครัวเรือน 
- ผู้จัดเก็บ, ผู้บันทึก 

- สพอ. 

   - น าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในที่ประชุมระดับต าบล หรือ 
  เวทปีระชาคมต าบล 

- ผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องท่ี ผู้น าชุมชน 
- คณะท างานฯ ระดับต าบล 

- สพอ. 
- พัฒนากร, ผู้บันทึก 

 ภายใน 
วันที่ 29 มี.ค. 56 

 
- ต าบลส่งข้อมูล จปฐ. ทั้งหมด พร้อมค ารับรองข้อมูลฯ 1 ให้อ าเภอ 

 
- 

- คณะท างานฯ  
  ระดับต าบล 
- พัฒนากร 

5. ภายใน 
วันที่ 15 เม.ย. 56 

 
- อ าเภอส่งข้อมูล จปฐ. ทั้งหมด พร้อมค ารับรองฯ 2 ให้จังหวัด 

 
- 

- คณะท างานฯ  
  ระดับอ าเภอ 
- พัฒนาการอ าเภอ 

6. ภายใน 
วันที่ 30 เม.ย. 56 

 
- จังหวัดส่งข้อมูล จปฐ. ทั้งหมด พร้อมค ารับรองฯ 3 ให้กรมการพัฒนาชุมชน 

 
- 

- คณะท างานฯ  
  ระดับจังหวัด 
- พัฒนาการจังหวัด 
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วาทกานต_์งานที่ท าปี2556_จปฐ.-กชช. 2ค _แผนปฏิบัติการฯเก็บ ปี 56_30 พย.55 

แผนปฏิบัติการ การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2556 
 

ที่  

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยด าเนินการ/

ผู้รับผิดชอบ 
7. ก.พ. – เม.ย. 56 - ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท  

  (ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต อบต. และเทศบาลต าบลท่ียกฐานะมาจาก อบต.) 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
- คณะท างานฯ ระดับต าบล 

- สพอ. 

   - น าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ในที่ประชุมระดับต าบล หรือ 
  เวทปีระชาคมต าบล 

- ผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องท่ี ผู้น าชุมชน 
- คณะท างานฯ ระดับต าบล 

- สพอ. 
- พัฒนากร, ผู้บันทึก 

 ภายใน 
วันที่ 30 เม.ย. 56 

 
- ต าบลส่งข้อมูล กชช. 2ค ทั้งหมด พร้อมค ารับรองข้อมูลฯ 1 ให้อ าเภอ 

 
- 

- คณะท างานฯ  
  ระดับต าบล 
- พัฒนากร 

8. ภายใน 
วันที่ 15 พ.ค. 56 

 
- อ าเภอส่งข้อมูล กชช. 2ค ทั้งหมด พร้อมค ารับรองฯ 2 ให้จังหวัด 

 
- 

- คณะท างานฯ  
  ระดับอ าเภอ 
- พัฒนาการอ าเภอ 

9. ภายใน 
วันที่  31 พ.ค. 56 - จังหวัดส่งข้อมูล กชช. 2ค ทั้งหมด พร้อมค ารับรองฯ 3 

  ให้กรมการพัฒนาชุมชน 

 
- 

- คณะท างานฯ  
  ระดับจังหวัด 
- พัฒนาการจังหวัด 
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การจัดเก็บ

ข้อมูล กชช. 2ค

ปี 2556
37
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    ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปและปญัหาต่าง ๆ 

ของหมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐาน  

สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาพและอนามัย 

ความรู้และการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง      

ของชุมชน  ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน

จัดเก็บทุกหมู่บ้าน เป็นประจ าทุก 2 ปี

39



หลักการ

1. ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านที่ท าให้

    สามารถรู้สภาพปัญหาของหมู่บา้น ซึ่งจะน าไปสู่

    การวางแผนแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนมีชีวิต

    ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2. ข้อมูล กชช. 2ค จัดเก็บทุก 2 ปี โดยการตรวจสอบข้อมูล

    ที่มีอยู่แล้ว และสัมภาษณ์จากกรรมการหมู่บ้าน 

    เพื่อน าไปใช้ ในการวางแผนพัฒนา
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจสภาพ 

ความเป็นอยู่ของประชาชน ส าหรับการ

วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. เพื่อใช้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา 
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แนวคิดและความเป็นมา
ปี 2525  สภาพฒัน์ฯ มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน   จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค  

             ในพื้นทีเ่ป้าหมาย 38 จังหวัด จ านวน 12,586 หมู่บ้าน

ปี 2527  กรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ทั้งประเทศ  

             จ านวน 54,832 หมู่บ้าน (เพิ่มนอกพื้นที่เป้าหมายอีก 42,246 หมู่บ้าน)  

ปี 2529  ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ  (ศปช.) มอบให้ กรมการพัฒนาชุมชน 

             จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ทุกหมู่บ้าน  ทั่วประเทศไทย จ านวน 54,869 หมู่บ้าน

ปี 2530  คณะรัฐมนตรี  มีมติในวันที่  22 กันยายน 2530 ให้จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค  

             เป็นประจ าทกุสองปี ตั้งแต่ปี 2533 โดย ด าเนินการปรับปรุงแบบสอบถาม ฯ 

             ทกุ 5 ปี ตามห้วงระยะเวลาของแผน ฯ ชาติ

ปี 2536  คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 21 กันยายน 2536 ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน             

             ที่เกีย่วข้องกับการพัฒนา น าข้อมูล กชช. 2ค และข้อมูล จปฐ. ไปใช้ในการวางแผน   

             การก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ การอนุมัติโครงการ  และการตดิตามขยายผล 

             การด าเนินงานพัฒนาชนบท
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ความส าคัญ
1.  ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลกลางของประเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร     

     การพัฒนาชนบท และยังเป็นข้อมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ  

     ที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยมีการน าข้อมูล กชช. 2ค มาใช้ประโยชน์ทั้งใน

     ระดับนโยบาย และการแปลงสู่การปฏิบัตขิองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

 2. ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลที่หน่วยปฏิบัตใินส่วนภูมิภาค สามารถค้นหา  

     ปัญหาเบ้ืองต้น  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย

     และแนวทางการด าเนินการ เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

     และการส่งเสริมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ  

     ก่อให้เกิดรายได้ในท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานปฏิบัติ สามารถจัดสรรงบประมาณ

     ให้ตรงตามปัญหาที่พบจากข้อมูล กชช. 2ค ได้ เป็นต้น
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คณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย : ประธานฯ

คณะท างานปรับปรุงเครื่องชี้วัด
คุณภาพชีวิตของประชาชน

คณะท างานบรหิารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
รองผู้วา่ราชการจังหวัด : หัวหนา้ฯ

คณะท างานบรหิารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอ าเภอ
นายอ าเภอ  : หัวหนา้ฯ

คณะท างานบรหิารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับต าบล
 นายก อบต./เทศบาลต าบล : หัวหนา้ฯ

 กรมการพฒันาชุมชน
ฝ่ายเลขานุการ

1

3

2จังหวัด

อ าเภอ แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

องค์กรบริหารการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค 
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 ผู้จัดเก็บขอ้มูลในระดับหมู่บ้าน

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกข้อมูล   

ข้อมูล กชช. 2ค จัดเก็บโดย
 คณะท างานบริหารการจดัเก็บข้อมูลฯ ระดับต าบล
โดยกรอกข้อมูลในส่วนที่มีอยู่แล้ว และสัมภาษณ์ซ้ าจาก

คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน

บันทึกและประมวลผลข้อมูลที่ต าบล

6

5

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง

ส่วนกลาง
 จังหวัด 
   อ าเภอ

        7 8
9

น าเสนอผล
ในระดับต าบล
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มี 7 ด้าน 33 ตัวชี้วัด

เครื่องชี้วัดข้อมูล  กชช. 2 ค 

ส าหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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โครงสร้าง

พื้นฐาน         

7 ตัวชี้วัด
สภาพพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจ  

7 ตัวชี้วัด

สุขภาวะ     

และอนามัย   

3 ตัวชี้วัด

ความรู้     

และการศึกษา    

3 ตัวชี้วัด 

การมีส่วนร่วม    

และความเข้มแข็ง

ของชุมชน 5 ตัวชีว้ัด

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม     

5 ตัวชี้วัด

ความเสีย่งของ

ชุมชนและภัยพิบัติ 

3 ตัวชี้วัด

เครื่องชี้วัดข้อมูล  กชช. 2 ค 

7 ด้าน 

33 ตัวชีว้ัด
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(1) ถนน
(2) น้ าดื่ม
(3) น้ าใช้
(4) น้ าเพื่อการเกษตร

(5) ไฟฟ้า

(6) การมีที่ดินท ากิน

(7) การติดต่อสื่อสาร

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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(8) การมีงานท า
(9) การท างานในสถานประกอบการ
(10) ผลผลิตจากการท านา
(11) ผลผลิตจากการท าไร่
(12) ผลผลิตจากการท าเกษตรอื่น ๆ
(13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(14) การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว

2. ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
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3. ด้านสุขภาวะและอนามัย

(15) ความปลอดภัยในการท างาน
(16) การป้องกันโรคติดต่อ
(17) การกีฬา

4. ด้านความรู้และการศึกษา

(18) การได้รับการศึกษา

(19) อัตราการเรียนต่อของประชาชน

(20) ระดับการศึกษาของประชาชน
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5. ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

(21) การเรียนรู้โดยชุมชน

(22) การได้รับการคุ้มครองทางสังคม

(23) การมีส่วนร่วมของชุมชน

(24) การรวมกลุ่มของชุมชน

(25) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

(26) คุณภาพของดิน

(27) คุณภาพน้ า

(28) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

(29) การปลูกป่า หรือไม้ยืนตน้

(30) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
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7. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน

(31) ความปลอดภัยจากยาเสพติด

(32) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

(33) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงชุมชน
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ระดับของปัญหา

       1   คะแนน =  ตัวชี้วัดนั้นมีปัญหารุนแรง  (ต่ ากว่าเกณฑ)์
       2   คะแนน =  ตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาปานกลาง (อยู่ในเกณฑ)์      
       3   คะแนน =  ตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาน้อย/ไม่ม ี (สูงกว่าเกณฑ)์

เกณฑ์การวิเคราะห์ตัวชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค 

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ      
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* ไดร้ับ 1 คะแนน จ านวน 11-33 ตัวชี้วดั    จัดเป็น 
                             หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมู่บ้านล้าหลัง)

ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน

* ไดร้ับ 1 คะแนน จ านวน 0- 5 ตัวชี้วดั        จัดเป็น 
                            หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (หมู่บ้านก้าวหน้า)

         * ไดร้ับ 1 คะแนน จ านวน 6-10 ตัวชี้วดั         จัดเป็น 
                             หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (หมู่บ้านปานกลาง)
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แบบสอบถามข้อมูล  กชช. 2ค  
มี 8 ส่วน และภาคผนวก

1.โครงสร้าง

พื้นฐาน

2.สภาพพ้ืนฐาน

ทางเศรษฐกิจ

3.สุขภาวะ   

และอนามัย

4.ความรู้     

และการศึกษา

5.การมีส่วนร่วม     

และความเข้มแข็ง  

ของชุมชน

6.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

7.ความเสี่ยงของ

ชุมชน และภัยพิบัติ

8. ความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการ อปท.

ภาคผนวก 1 กิจกรรมการพัฒนาชุมชน            

ภาคผนวก 2 ข้อมูลส าหรับฐานข้อมูล มท.
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แผนที่ของหมู่บ้าน โดยสังเขป _หน้า ช.
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โครงสร้างพื้นฐาน

          สภาพพ้ืนฐานของหมู่บ้าน (Village Profile)                                                     
สถานที่ตั้ง  จ านวนครัวเรือนและประชากร การเข้าถึง

แหล่งน้ า น้ าดื่ม-น้ าใช้ กิจกรรมสาธารณะที่มีอยู่ในหมู่บ้าน 

และต าบล การมีไฟฟ้าใช้ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร      

กับภายนอกหมู่บ้าน ทั้งทางด้านคมนาคมและการสื่อสาร
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สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

           สภาพการมีงานท า การไปท างานนอกต าบล           

การได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม  

สถานะทางเศรษฐกิจของหมู่บ้าน  อาชีพส่วนใหญ่    

ของประชาชน การท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ 

ประมง การมีที่ดินท ากิน การประกอบอุตสาหกรรม   

ในครัวเรือน และการได้ประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยว
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สุขภาวะและอนามัย

        สถานการณ์การพึ่งพาและดูแลตนเอง  ในด้าน

สุขภาพ การได้รับบริการและดูแลสุขภาพอนามยั 

ในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค       

และการรกัษาพยาบาล การได้รับการบาดเจ็บ/

เจ็บป่วย  เนื่องจากการท างานตลอดจนการดูแล 

คนพิการ

61



ความรู้และการศึกษา

      ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน

และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 

ฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งโอกาสการได้รับ

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.) 
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การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

            การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 

การแสดงความคิดเห็น ความเข้มแข็งของชุมชน

การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนทนุทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่ชมุชนมีอยู่ การกีฬา ปัญหาเดก็ก าพร้า 

เด็กเร่ร่อน ความรุนแรงในครอบครัว ผู้สูงอายุ   

ที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัว  และการได้รบั

การคุ้มครองทางสงัคม
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

      สภาพของทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ า ป่าไม้     

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการสภาพ

สิ่งแวดล้อม ทั้งขยะมูลฝอย น้ าเสีย  

และการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะใน

หมู่บ้าน
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ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ

      สภาวะทั่วไปของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ต่อปัญหายาเสพตดิ  ความรุนแรงของปัญหา

และการป้องกันปัญหายาเสพติด การประสบภยั

พิบัติ ความเสี่ยงในเรื่องการพนัน  ปัญหาเด็ก

วัยรุ่นตีกัน และปัญหาเด็กในหมู่บ้านติดเกมส์
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร อปท.

       การเปรียบเทียบการได้รับการพัฒนา

หมู่บ้านภายในต าบลเดียวกัน                       

       โดยหัวหน้าคณะท างานบริหารการจัดเก็บ

ข้อมูลฯ ระดับต าบล
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ภาคผนวก 1 : ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

       ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพ   

กลุ่มผู้ผลิต OTOP    โครงการ กข.คจ.    
กองทุนหมู่บ้าน  ระดับคุณภาพของแผนชุมชน  

ผู้น าชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย                                   

องค์กรชุมชน  มาตรฐานงานชุมชน  ศูนย์เรียนรู้ 

และการจัดแบ่งคุ้มของหมู่บ้าน 
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ภาคผนวก 2 : ข้อมูลส าหรับฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย

     ข้อมลูครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง 

ครัวเรือนประกอบอาชีพการเกษตร 

ครัวเรือนที่ไม่ได้ท าอาชีพการเกษตร

  และการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคนในหมู่บ้าน
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ประเด็นที่ควรท าความเข้าใจ

ในแบบสอบถาม

ข้อมูล กชช. 2ค
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ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน

หน้า 2    ข้อมูลช่วงอายุ 

         ให้ใชข้้อมูลจากผลประมวลข้อมูล จปฐ. จ านวนประชากร

แยกตามช่วงอายุโดยตรวจสอบให้ดีว่า ในแต่ละช่วงอายุ เพศชาย 

รวมกับเพศหญิง จะเท่ากับผลรวม และในช่องผลรวมของทุกช่วงอายุ

รวมกัน จะเท่ากับจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 

หน้า 3    น้ าประปา  หมายถึง 

“น้ าที่เก็บไว้ที่ถังแล้วส่งไปตามท่อให้บริการแจกจ่ายไปถึง

ครัวเรือนในหมู่บ้าน เช่น ประปาภูมิภาค ประปาชนบท ประปาหมู่บ้าน 

หรือประปาภูเขา เป็นต้น” ไม่นับรวมประปาที่ใช้ในโรงเรียนและวัด 

แต่ถ้าจ่ายน้ าไปบ้านพักครู หรือครัวเรือนในหมู่บ้านให้นับด้วย
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ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน

หน้า 4    น้ าสะอาด  หมายถึง

       “น้ าฝน น้ าประปา และน้ าบาดาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าสะอาด 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือกรมอนามัย ที่สาธารณสุขต าบล 

ตรวจสอบแล้วว่าใช้ดื่มได้ ถ้าเป็นน้ าจากแหล่งธรรมชาติต้องน ามาต้มเสียก่อน

หรือแกว่งสารส้มแล้วเติมคลอรีนจึงจะจัดว่าเป็นน้ าสะอาด หรือน้ าที่ผ่าน

เครื่องกรองน้ าที่ได้มาตรฐาน หรือ น้ าบรรจุขวด (ต้องมีเครื่องหมาย อย.) ”

หน้า 6    โรงเรยีนภาคบังคับ 9 ปี  หมายถึง

“สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ9 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย 

ซึ่งสถานศึกษาดังกล่าวอาจเป็นของรัฐบาล หรือเอกชนก็ได้”
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ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน

หน้า 8 อ าเภอหรือชุมชนที่ใกล้ที่สุด หมายถึง

“อ าเภอ/กิ่งอ าเภอหรือชุมชนที่คนในหมู่บ้านนี้ส่วนมากไป
ซื้อขายของกินของใช้ และติดต่อราชการ ซึ่งรวมทั้งอ าเภอ/กิ่งอ าเภอหรือชุมชน

ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้อยู่ในเขตการปกครองดว้ย”

หน้า 15  เกษตรผสมผสาน หมายถึง  “การท ากจิกรรมผลิตทางการเกษตรหลาย ๆ อย่างที่มีการ
จัดการให้การผลติผสมผสานเกือ้กูลกัน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต และค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม”

  เกษตรทฤษฎใีหม่ หมายถึง “การผลิตเพื่อใหพ้ึ่งตนเองได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ ในพื้นท่ี
การเกษตรท่ีเกษตรกรถือครองเฉลี่ย 10-15 ไร ่โดยมีการจัดแบ่งการใช้ทีด่ินออกเป็น

สัดส่วน” ดังต่อไปนี้
- ร้อยละ 30 ของพื้นทีขุ่ดสระน้ าพอที่จะบรรจุและเก็บน้ าได้ประมาณ 

10,000 ลูกบาศก์เมตรเพือ่ไว้ใช้ในหน้าแล้ง
- ร้อยละ 30 ของพื้นที่ใช้เพาะปลกูพืชผักสวนครัว หรือไมผ้ล 

ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้

- ร้อยละ 30 ของพื้นที่ใช้ท านา

- ร้อยละ 10 ของพื้นที่ปลกูสร้างบ้านและสิ่งอ านวยความสะดวกในการอยูอ่าศัย
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ส่วนสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

หน้า 16 ครัวเรอืนส่วนมาก  หมายถึง ครัวเรือนส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน 

                “เป็นการใช้ค่าฐานนิยม (Mode) ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย (Mean)                         
เช่น ในหมู่บ้านมี 50 ครัวเรือน  มีรายได้ต่อปี ดังนี้

          - มีรายได้   50,000 บาท จ านวน 15 ครัวเรอืน
          - มีรายได้   30,000 บาท จ านวน 30 ครัวเรอืน

          - มีรายได้   10,000 บาท จ านวน   5 ครัวเรอืน

   ดังนั้นครัวเรือนส่วนมากมีรายได้ 30,000 บาท (เพราะมีครัวเรือนมากที่สุด)  
   (ไม่ใช่เป็นการน ารายได้ทั้งหมด มาหารด้วย ครัวเรือนทั้งหมด)”
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ส่วนสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

หน้า 17 พันธุ์ข้าวส่งเสริมหรือพันธุ์ข้าวราชการ หมายถึง 

         “ขา้วพันธุ์ดีที่ทางราชการรับรอง หรือส่งเสริมให้เกษตรกร
ท าการเพาะปลูก ซึ่งได้แก่ พันธุ์ กข. พันธุ์ดีอื่น  ที่เป็นที่นิยมของเกษตรกร เช่น 

กข.7 กข.10 สุพรรณบุรี 60 ขา้วขาวดอกมะลิ 5 ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นต้น”

หน้า 24    ทุ่งหญ้าสาธารณะ หมายถึง 

“ที่ดินที่มีหญ้าหรือพืชอื่นขึ้นเองตามธรรมชาติ และใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ 
โดยประชาชนสามารถน าสัตว์เข้าไปกินหญ้าหรือพืชในที่ดินผืนนั้นได้”
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ส่วนสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

หน้า 31 สถานประกอบการ หมายถึง 

           “โรงงาน ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน โรงแรม รีสอร์ท และสถานบริการ
อื่น ๆ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนด้วย”

            การท างานนอกต าบล  หมายถึง 

“คนงานที่อพยพไปท างานในที่ต่าง ๆ ทั้งในหรือต่างประเทศ
เป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามความต้องการของตลาดแรงงาน และโอกาส

การมีงานท า ดังนั้นไม่นับคนงานที่ท างานแบบไปกลับในวันเดียว”
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ส่วนสุขภาวะและอนามัย

หน้า 35    อาการเรื้อรัง หมายถึง  “การเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ติดต่อและโรคแห่งความเสื่อม
โดยมีลักษณะของกลุ่มโรคคือมีสาเหตุที่ไม่ชัดเจนแน่นอน มาจากหลายปัจจัยเสี่ยง 

    ระยะแฝงตัวนานมีการด าเนินการของโรคความเจ็บป่วยนาน ไม่ใช่โรคตดิต่อกลุ่มโรคนี้   

มีผลกระทบท าให้ร่างกายไม่สามารถท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ มีความพิการ และส่วนใหญ่

รักษาไม่หายขาด เช่น โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง         

และโรคมะเร็ง เป็นต้น”

หน้า 38 ครอบครัว หมายถึง 

“บุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน อันเนื่องมาจากการแต่งงาน การให้ก าเนิด     
หรือการรับเป็นบุตรบญุธรรมครอบครวัอาจประกอบด้วยบิดามารดาและบุตร        

หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง ขณะที่ “ครัวเรือน”  จะหมายถึงกลุ่มบุคคล   

ที่อยู่รวมกันในที่อาศัยหน่วยเดียวกัน ดังนั้น 1 ครัวเรอืนอาจหมายถึงหลายครอบครัวได้”
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ส่วนความรู้และการศึกษา

หน้า 39 ก าลังศึกษา  หมายถึง 

“การที่บุคคลอยู่ในระหว่างก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใด
สถานศึกษาหนึ่ง ทั้งในระบบ   และนอกระบบ ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 

จนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า”

หน้า 40 ไม่ได้เรียนต่อ  หมายถึง 

“บุคคลซึ่งจบการศึกษาภาคบังคับหรือสูงกว่าทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน เมื่อเรียนจบแล้ว ไม่ได้เรียนต่อหรือเรียนเพิ่มเติม

ในสถาบันการศึกษาใด ๆ  เลย ”
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ส่วนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า 44 เวทีประชาคม  หมายถึง “การจัดให้มีการประชุมคนส่วนใหญ่ของ
ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอ

ปัญหาก าหนดปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน”

หน้า 46 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง  “ความรู้ที่สั่งสม  
กันมาหรือสืบทอดกันมาและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ

ชาวบ้านในการด ารงชีวติ และการผลิต”

            ปราชญ์ชาวบ้าน  หมายถึง “ผู้ที่มีความรู้ มีความเข้าใจหรือเป็นผู้
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน”

      แพทย์แผนไทย หมายถึง “ผู้ที่ประกอบโรคศิลปะตามความรู้หรือ
ต าราแผนไทยที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา หรือตามการศึกษาจาก

สถานที่ศึกษาที่มีคณะกรรมการรองรับ”
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ส่วนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า 48    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมายถึง 

             “แหล่งหรือสถานที่ที่มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ส าหรับประชาชนที่เกิดโดยชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เช่น การจัดการทรัพยากร

ในจังหวัดน่าน การท าเกษตรผสมผสานของผู้ใหญ่วิบูลย์ การพึ่งตนเอง

แบบกลุ่มอโศก ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องมีส่ิงปลูกสร้างรองรับ อาจเป็นแปลงนา

หรือกระบวนการที่เป็นแหล่งความรู้”
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ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

หน้า 51 ดินตื้น หมายถึง 

“ดินที่มีลูกรัง ศิลาแลง ก้อนกรวด หรือเศษหินเปน็จ านวนมากอยู่
ในดินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร หรือเศษหินเปน็จ านวนมาก”               

               หน้าดินถูกชะล้าง หมายถึง 

          “การที่ดินชั้นบนซึ่งประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆ 
และมีความสมบูรณ์มากกว่าส่วนอื่น ๆ ถูกน้ าท าให้อนุภาคของดินแตกกระจาย

ออกจากกัน และพัดพาอนุภาคนั้นให้เคลื่อนย้ายไปจากพื้นที่เพาะปลูก 

เป็นผลให้ดินขาดความอดุมสมบูรณ์ และเสื่อมคุณภาพ”                 

               ดินจืด  หมายถึง 

“ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารตามธรรมชาติที่ส าคัญ
ต้องพึ่งพาปุ๋ยจ านวนมาก ในการเพาะปลูก”
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ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

หน้า 51    ดินเค็ม หมายถึง 

“ดินที่มีเกลือคลอไรดห์รือซัลเฟตผสมอยู่ในอัตราส่วนสูงท าให้
เนื้อดินแน่นเป็นผลให้พืชไม่สามารถน าสารอาหารบางชนิดในดินมาใช้
เพื่อการเจริญเติบโตได้ ซึ่งจะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณนั้นลดลง 
อาจสังเกตดินชนิดนี้ได้จากการมีเกลือเป็นฝ้าสีขาวเกาะบนหน้าดิน”

    ดินเปรี้ยว หมายถึง 

     “ดินที่มีแร่ธาตุประเภทกรด เช่น ธาตุไฮโดรเจน เหล็ก 
และอะลูมินั่มผสมอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูงเมื่อธาตุเหล่านี้ละลายออกมามาก
จะท าให้เนื้อดินเหนียวและมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะ
ดินที่ใช้เพาะปลูกหรือมีการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นเวลานาน”
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ส่วนความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ

หน้า 56 ผู้ใช้ยาเสพติด หมายถึง 

“บุคคลที่ใช้หรือเสพสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดที่เป็นสารเสพติด 
เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ เป็นประจ า

ติดต่อกัน และตกอยู่ในสภาพที่จ าเป็นต้องพึ่งยาเสพติด นั้น โดยสามารถ

ตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกาย

และจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่นต้องการเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ 

มีอาการถอนยา เมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง

ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไป จะทรุดโทรมลง”
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ส่วนความคิดเห็นของนายก อบต./เทศบาล

หน้า 63 การเปรียบเทียบการได้รับการพัฒนา หมายถึง 

“การน าผลการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองในด้านต่าง ๆ พิจารณา
เปรียบเทียบกับหมู่บ้านใกล้เคียง ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

ในการได้รับการพัฒนาหรือสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ”

หน้า 64 การลงลายมือชื่อคณะท างาน

               ในส่วนนี้คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับต าบลทุกท่าน

ที่ร่วมจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานดว้ย
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ค าอธิบาย

ตัวชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1   “ถนน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นความสะดวกในการเดินทาง 
จากหมู่บา้นถึงอ าเภอ หรือชุมชนท่ีใกล้ทีสุ่ด ทีค่นในหมู่บ้านส่วนมากไป

ซื้อ-ขายของกินของใช้การไปติดต่อราชการที่ตัวที่ว่าการอ าเภอ 

ถนนเส้นทางหลักของหมูบ่้าน หมายถึง “ถนนสายที่อยู่เฉพาะภายใน
เขตพื้นที่ของหมู่บ้านที่ประชาชนส่วนใหญข่องหมูบ่้านใชเ้ป็นเส้นทาง
คมนาคมเป็นประจ ามากทีสุ่ด (เส้นทางหลักเส้นเดียวเท่านัน้)”
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2    “น้ าดื่ม”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพและความพอเพียงของน้ า
เพื่อการบริโภค ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (5 ลิตรต่อคนต่อวัน) 

โดยดูว่าครัวเรือนที่มีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคต่อปีว่ามีจ านวน

มากน้อยเพียงใด

น้ าสะอาด หมายถึง “น้ าฝน น้ าประปา และน้ าบาดาล ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ า
สะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หรือกรมอนามัย ที่สาธารณสุข

ต าบลตรวจสอบแล้วว่า ใช้ดื่มได้ ถ้าเป็นน้ าจากแหล่งธรรมชาติต้องน ามาต้ม

เสียก่อนหรือแกว่งสารส้มแล้วเติมคลอรีน จึงจะจัดว่าเป็นน้ าสะอาด 

หรือ น้ าที่ผ่านเครื่องกรองน้ าที่ได้มาตรฐาน หรือน้ าบรรจุขวด 

(ต้องมีเครื่องหมาย อย.)”
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3    “น้ าใช”้

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถงึครัวเรือนที่มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปีตามเกณฑ์ 
(45 ลิตร หรือประมาณ 2 ปีบ๊ต่อคนต่อวัน) ว่ามีจ านวนมากน้อยเพยีงใด

น้ าใช ้หมายถงึ “น้ าที่ใช้ในครัวเรือน  ส าหรับอาบ ซักล้าง ท าความสะอาด
เป็นต้น”
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 4    “น้ าเพื่อการเกษตร”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการท าการเกษตรฤดูแล้ง 
โดยพิจารณาจากแหลง่น้ าและความเพียงพอของการใชน้้ าท าการเกษตร
ฤดูแล้ง

ตัวชี้วัดที่ 5    “ไฟฟ้า”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถงึครัวเรือนที่มีไฟฟ้าของรัฐใช ้ว่ามีจ านวนมาก
น้อยเพยีงใด
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6    “การมีที่ดินท ากิน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถงึลักษณะการถือครองที่ดินของคนส่วนใหญ่
ในหมูบ่้าน โดยดูว่ามีจ านวนครัวเรือนที่มีที่ดินท ากินของตนเอง
และไม่ต้องเช่า กับต้องเช่าเพิ่มบางส่วน และต้องเช่าที่ดินท ากินทั้งหมด
ที่จ านวนมากน้อยเพยีงใด

ตัวชี้วัดที่ 7    “การติดต่อสื่อสาร”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการกระจายการบริการ
ด้านการสื่อสารของรัฐและเอกชน โดยดูว่ามีสถานที่ใหบ้ริการโทรศัพท์

สาธารณะที่ใชก้ารได ้มโีทรศัพท์ประจ าบ้าน โทรศัพทม์อืถือ วิทยุสื่อสาร

อินเทอร์เน็ต (คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ท่ัวโลก)หรือไม่
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ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 8    “การมีงานท า”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ
และมีรายได ้โดยเน้นคนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพ

และมีงานท า (ยกเว้นผู้ที่ก าลังศึกษาอย่างเดียว โดยไมไ่ด้ประกอบอาชีพ

หรือคนพิการท่ีไม่สามารถช่วยตนเองได้)

ตัวชี้วัดที่ 9    “การท างานในสถานประกอบการ”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการภายในต าบล เช่น โรงงาน รา้นค้า บริษัท ห้างร้าน โรงแรม 

รีสอร์ท เป็นต้น
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ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 10  “ผลผลิตจากการท านา”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการผลิตข้าว
(ผลผลิตต่อไร่) ดูว่าปริมาณผลผลิตของครัวเรือนส่วนมากในหมู่บ้าน

เทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย” ทั้งนีจ้ะแยกเป็น 2 ระดับ คือ
(1) การท านา 2 ครั้ง จะใช้เทียบกับเกณฑ์เฉล่ียของท่ัวประเทศ

(2) การท านา 1 ครั้ง จะใช้เทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของแต่ละภาค

ตัวชี้วัดที่ 11  “ผลผลิตจากการท าไร่”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ต่างๆ ทั้งพืชไร่
อายุยาวหรือพืชไร่อายุส้ันโดยดูปริมาณผลผลิตต่อไร่ตามประเภทของพืชไร่       

แต่ละชนิดที่ครัวเรือนส่วนมากในหมู่บ้านปลูกกัน เทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยผลผลิต   

ต่อไร่ทั่วประเทศ
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ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 12  “ผลผลิตจากการท าเกษตรอ่ืน ๆ”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของผลผลิตต่อครัวเรือน
ในการประกอบอาชีพเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจากการท านา ท าไร่ ได้แก่

การท าสวนยาง การเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย การท าประมง (ทะเล และน้ าจืด)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (น้ ากร่อย น้ าทะเล และน้ าจดื) การท าสวนผลไม้ 

ผัก ไมด้อก ไม้ยืนต้นอื่นๆ และกิจกรรมเกษตรอื่นๆ
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ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 13  “การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของผลผลิตต่อครัวเรือน
ในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมในครัวเรือน

 

ตัวชี้วัดที่ 14  “การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนจาก
การมีสถานทีท่่องเที่ยวของต าบล
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ด้านสุขภาวะและอนามยั มี 3 ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดที่ 15  “ความปลอดภัยในการท างาน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถึงความปลอดภัยของร่างกายจากการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวชนบท 

โดยดูจากการไม่บาดเจ็บเนือ่งจากการท างาน และหรือไม่เจ็บป่วย

จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพูืช 
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ด้านสุขภาวะและอนามยั มี 3 ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดที่ 16  “การป้องกันโรคติดต่อ”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกการให้บริการของรัฐด้านสาธารณสุข 
โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ (ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีด

วัคซีน) และสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของโรคประเภทต่างๆ

 โดยดูได้จากการมีจ านวนผูป้่วยหรือตายด้วยโรคติดตอ่ต่างๆ มากนอ้ย

เพียงใด ซึ่งเน้นเฉพาะโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ดว้ยวัคซีน 

และผู้ท่ีป่วยหรือตายนั้นใหน้ับรวมทุกอายุ
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ด้านสุขภาวะและอนามยั มี 3 ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดที่ 17  “การจัดกิจกรรมกีฬา”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถึงความร่วมมือของประชาชนในการด าเนนิการ
แข่งขันกีฬา โดยดูจากจ านวนครั้งที่ได้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บา้น

หรือระหว่างหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดที่ 18  “การได้รับการศึกษา”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกว่าในหมู่บา้นมีเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ มัธยมศกึษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า รวมท้ังคนทีพ่ลาดโอกาสการศึกษาในระบบโรงเรียน 

แต่ได้รับบริการของการศึกษานอกโรงเรียน มากน้อยเพียงใด
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ด้านความรู้และการศึกษา  มี 3 ตัวชีว้ัด

ตัวชี้วัดที่ 19  “อัตราการเรียนต่อของประชาชน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการพัฒนา
ด้านการศึกษา โดยพิจารณาดูว่า คนในหมูบ่้านมีวุฒิการศึกษาอยู่

ในระดับต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด เช่น มัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า

การศึกษาภาคบังคับขึ้นไป ตลอดจนคนทีไ่ม่รู้หนังสือด้วย

ตัวชี้วัดที่ 20  “ระดับการศึกษาของประชาชน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการพัฒนา
ด้านการศึกษา โดยพิจารณาดูว่า คนในหมูบ่้านมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ

ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด เช่น มัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่าการศึกษา

ภาคบังคับขึ้นไป ตลอดจนคนทีไ่ม่รู้หนังสือด้วย
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ด้านความรู้และการศึกษา  มี 5 ตัวชีว้ัด

ตัวชี้วัดที่ 21  “การเรียนรู้โดยชุมชน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการได้รับการเรียนรู้ 
จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ว่ามีมากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 22  “การได้รับการคุ้มครองทางสังคม”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกว่าในหมู่บา้นมีสวัสดิการสังคมที่หมู่บา้นจัดขึ้น
หรือกองทุนสวัสดิการชุมชน ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากกองทุน

หมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและด้อยโอกาสหรือไม่
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ด้านความรู้และการศึกษา  มี 5 ตัวชีว้ัด

ตัวชี้วัดที่ 23  “การมีส่วนร่วมของชุมชน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถึงคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น มากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 24  “การรวมกลุ่มของประชาชน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของคนในครัวเรือนได้เป็น
สมาชิกกลุ่ม เช่น กลุ่มอาชพี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสตรี ฯลฯ

 ว่ามมีากน้อยเพียงใด
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ด้านความรู้และการศึกษา  มี 5 ตัวชีว้ัด

ตัวชี้วัดที่ 25  “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคนในครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุม่
ต่าง ๆ มีโอกาสได้รับเงินทุนหรือเงินกู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 

หรือการศึกษา ว่ามีมากน้อยเพียงใด
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 26  “คุณภาพดิน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถึงพื้นผิวดินในหมู่บ้านว่ามีคณุภาพอย่างไร

ตัวชี้วัดที่ 27  “คุณภาพน้ า”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของแหล่งน้ าผิวดนิในหมู่บา้นว่า
มีคุณภาพเป็นอย่างไร
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 28  “การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกว่าหมูบ่้านนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่ 
หากไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวน หรือตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน ในหมู่บา้นมีพื้นที่

ป่าและไม้ยนืต้น จ านวนมากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 29  “การใช้ประโยชน์ที่ดิน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพาะปลูกมากน้อย
เพียงใด ตลอดจนมีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ รวมทั้งการปลูกพืชคลุมดิน

หรือบ ารุงดินหรือไม่
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 30  “การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อบ่งบอกถึงสภาพขยะมลูฝอยและน้ าเสียในหมู่บ้านว่า
เป็นอย่างไร อนัจะท าให้สภาพสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านดูสะอาดนา่อยู่อาศัย

โดยดไูดจ้ากการมีปัญหาขยะมูลฝอย/ปัญหาน้ าเสียและการจัดการอย่าง

ถูกสุขลักษณะหรือไม่
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ด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน  

มี 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 31  “ความปลอดภัยจากยาเสพติด”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
และประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดูจากจ านวน

ผู้ใช้ยาเสพติดมีจ านวนมากน้อยเพียงใด และมีการด าเนินกิจกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาขาเสพติดหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 32  “ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการประสบภัยพิบัติของหมู่บ้าน
ที่ท าให้บา้นเรือนเสียหาย หรือท าให้คนในครัวเรือนได้รับบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิต โดยดูจากจ านวนครัวเรือนที่ประสบภัย
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ด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน  

มี 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 33  “ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน”

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านตา่ง ๆ ของ
หมู่บา้น/ชุมชน ได้แก่ ความเสี่ยงในเรื่องการพนัน ปัญหาเด็กวัยรุ่นตีกัน 

ปัญหาเด็กติดเกมส์ โดยดูจากจ านวนการเล่นการพนันชนิดต่าง ๆ 

จ านวนปัญหาเด็กวัยรุ่นตีกัน จ านวนร้านเกมส์ และความเสี่ยงเหล่านั้น

ก่อให้เกิดปัญหากับหมูบ่้าน/ชุมชนหรือไม่
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ประเด็นที่ควรเน้นย้้า ในการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. 
หน้าปก 

 เป็นหน้าแรกที่ต้องกรอกข้อมูล ดังนี้ 
1)   ชื่อ และนามสกุลของหัวหน้าครัวเรือน 
2)   เลขประจ าตัวประชาชน ซึ่งมีทั้งหมด 13 ช่อง ต้องกรอกตัวเลขให้ครบทั้ง 13 ช่อง         
       ที่ผ่านมามีหลายเล่มที่กรอกผิด ต้องเสียเวลาส่งกลับไปแก้ไขใหม่ 
3) ภูมิล าเนาที่แสดงที่ตั้งของบ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้าน ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน  หมู่ที่ ชื่อต าบล   
     ชื่อเทศบาล(ถ้ามี)   ชื่ออ าเภอ   และชื่อจังหวัด 
4) ในกรณีครัวเรือนนั้นไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้าน ให้ใช้บ้านเลขที่ 9999/1,  9999/2,     
      9999/3,       9999/... ฯลฯ ตามล าดับ  โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน   องค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น  และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จัดท าเป็นทะเบียนรายชื่อของครัวเรือน 
      ที่ไม่มีบ้านเลขที่เหล่านี้ไว้ด้วย เพื่อ ตรวจสอบ ในภายหลังซึ่งจะท าให้สะดวกต่อการ  
      บันทึกและประมวลผล ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) เช่น   องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)   
      เทศบาลต าบล  โดยจะท าให้รู้ว่าในแต่ละตัวชี้วัดแต่ละเร่ืองมี ครัวเรือนใดบ้าง  
      (ถึงแม้ครัวเรือนจะไม่มีบ้านเลขที่) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  และสมควรได้รับการ 
      ช่วยเหลือ/แก้ไข 
 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล 
1)  ผู้จัดเก็บข้อมูล คือ คนที่สามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้ดีที่สุดของคุ้ม  ได้แก่  หัวหน้าคุ้ม     

อาสาพัฒนาชุมชน (อช./ผู้น า อช.)  กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต./ทต. ผู้น าชุมชน    
อสม.  หรืออาสาสมัครอ่ืน ๆ  ควรคัดเลือกคนที่อ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่อง   และเห็น
ความส าคัญของข้อมูล 

 2)  ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าครัวเรือน  ภรรยา หรือสมาชิกในครัวเรือนที่สามารถให้ ข้อมูลได้อย่าง  
        ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง 
 

 พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  และครัวเรือนเป้าหมาย 
1) เขตชนบท  หมายถึง เขตพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และเทศบาลต าบล 
        ที่ยกฐานะมาจาก อบต.  
2) ครัวเรือนเป้าหมาย หมายถึง ทุกครัวเรือนที่มีคนอาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
       ทั้งที่มีบ้านเลขที่   และไม่มีบ้านเลขที่ 
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  การใช้แบบสอบถาม จปฐ.  และการกรอกข้อมูล 
 1) ใช้แบบสอบถาม จปฐ. จ านวน 1 เล่มต่อ 1 ครัวเรือน 
 2) แบบสอบถาม จปฐ. ใช้จัดเก็บข้อมูลแต่ละปี รวม 5 คร้ัง (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 3) การกรอกข้อมูลให้กรอกเฉพาะปีที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น 
 4) จังหวัด อ าเภอ หรือท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา/เคร่ืองชี้วัดได้ตามความเหมาะสม 
      ของแต่ละพื้นที่ 
 

หน้า 1/1-1/5   ใช้กรอกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ในแต่ละปี 
 
หน้า 4 

 ข้อ 3.1 ครัวเรือนมีเด็กที่อายุมากกว่า 6  เดือนถึง 1 ปีเต็มหรือไม่ 
 ข้อ 3.2 เด็กดังกล่าวเมื่อตอนแรกเกิดจนถึง 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่างเดียว และเป็นเวลา

ติดต่อกันหรือไม่ 
- กินนมแม่อย่างเดียว คือ "ให้กินได้เฉพาะนมแม่เท่านั้น ห้ามกินน้ า นมผสม ข้าว ผัก ผลไม้  
  เป็นต้น  จึงจะถือว่า "ผ่านเกณฑ"์ 
- ส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคยกับการกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน แต่เป็นความจ าเป็นพื้นฐานที่ต้อง 
   ปลูกฝังให้คนไทยที่มีลูกอ่อนได้ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และการเจริญเติบโต  
   ที่มีคุณภาพของเด็กทารกต่อไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
หน้า 5 

 ข้อ 4  ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูก สุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ครบทั้ง 4 เร่ือง
หรือไม่ 
-  จะเห็นว่าแต่ละข้อย่อย 1-4 จะมีค าว่า "ถ้ากิน" น าหน้า  เพราะฉะนั้น  
-  ถ้าไม่ได้กินข้อนั้นก็ไม่ต้องขีด / และให้คิดเฉพาะข้อที่กินเท่านั้น   

                   ถ้าใช่ทุกข้อก็ถือว่า "ปฏิบัติครบ"  
                   แต่ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งตอบว่า "ไม่ใช่" ก็ให้ถือว่า "ปฏิบัติไม่ครบ" 

 
หน้า 7 

 ข้อ 6    คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งเป็นการการตรวจสุขภาพหลายอย่าง  
        ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป  การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ  การตรวจอุจจาระ  
         การเอกซเรย์ปอด เป็นต้น  รวมทั้งการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดัน 
        โลหิตสูงด้วย 
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          - การตรวจสุขภาพประจ าปี ไม่ใช่การไปตรวจรักษาโรคประจ าตัว หรือการตรวจรักษาเมื่อเจ็บไข้    
            ได้ป่วยธรรมดาทั่วไป 
หน้า 8 

 ข้อ 7 คนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปทุกคนในครัวเรือนได้ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 
30 นาที หรือออกแรง/ออกก าลังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 30 นาทีหรือไม่ 
-  วิธีการถามในข้อนี้ให้ถามว่า "ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา   
   ทุกคนในครัวเรือนได้มีการออกก าลังกาย/เล่นกีฬา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที  
   หรือไม่" หรือให้ถามว่า "ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาทุกคนในครัวเรือนได้มีการออกแรง/ออกก าลัง  
   ที่ท าให้รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือหายใจเร็วขึ้น ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป รวมกันทั้งวัน ๆ  
   ละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน หรือไม่" 
-  ข้อน้ีต้องการส่งเสริมให้คนในครัวเรือน โดยเฉพาะคนอายุตั้งแต่    6 ปีขึ้นไป ได้ออกก าลังกาย 
   สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 

 

หน้า 13 

 ข้อ 17.2   เด็กอายุ 6 – 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนการศึกษาชั้น ป.1 ถึง ม.3 
       -  ข้อน้ีเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ก าหนด 9 ปี คือ เด็กไทยทุกคนต้องเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา 
            ตอนต้น (ม.3) 
 

หน้า 15 

 ข้อ 21.1  ครัวเรือนมีคนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม หรือไม่ 
    (ยกเว้นผู้ที่ก าลังศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้)  
    - ข้อน้ีต้องการตรวจสอบดูว่าคนที่อยู่ในวัยก าลังแรงงานมีงานท ากี่คน และว่างงานกี่คน 

            - เพื่อไม่ให้จ านวนคนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม คลาดเคลื่อน จึงควรตรวจสอบกับตารางข้อมูลสมาชิกใน 
               ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในปีปัจจุบัน (ปีที่จัดเก็บข้อมูล) ด้วย โดยจ านวนคนในข้อ 21.1 นี้  
               ต้องไม่เกินจ านวนคนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ในข้อ 20. 1 
           -  จ านวนในข้อ 21.1. อาจจะน้อยกว่าได้  ถ้าครัวเรือนนี้มีคนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ที่ก าลังศึกษา 
               อย่างเดียว ไม่ได้ประกอบอาชีพหรือเป็นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ 
 

หน้า 16 - 17 

 ข้อ 23 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อป ี
- ข้อน้ีเป็นข้อที่เก็บข้อมูลได้ยากมากที่สุด เพราะครัวเรือนต่าง ๆ  มักไม่บอกความจริง 

               -  ต้องมีการค านวณผลผลิตที่หามาได้ เก็บไว้ การท า การปลูก หรือการเลี้ยงไว้กินเอง 
                   ออกมาเป็นตัวเงินทั้งหมดตลอดทั้งปี 
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-  ต้องมีการค านวณตัวเลขหลายขั้นตอน จึงอาจผิดพลาดได้ ฉะนั้น ผู้ที่จัดเก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  
    จึงควรด าเนินการ ดังนี้ 

1) ชี้แจงหัวหน้าครัวเรือนให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูลข้อนี้ว่า จะน าไปใช้  
     เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในเร่ืองการประกอบอาชีพและการมีงานท าของประชาชนเท่านั้น   

          ไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองภาษีแต่อย่างใด   
    2)  รายได้จากอาชีพหลัก/อาชีพรองนั้น  ถ้ามีรายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต ให้หักออกก่อน    
          เฉพาะรายจ่ายท่ีเป็นต้นทุนการผลิต เท่านั้น  
    3)  รายได้อื่นที่เป็นตัวเงินตามข้อ 23.1   3)  เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก  ลูกหลานส่งให้   
   4)  รายได้ที่เกิดจากการท า  การปลูก  การเลี้ยง และการหาไว้กินเอง แล้วค านวณเป็นจ านวนเงิน 
          ทั้งหมด  ต้องค านวณให้ดี เพราะจะเป็นส่วนที่ท าให้ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ข้อน้ีได้ แต่ถ้าค านวณ  
         น้อยเกินความเป็นจริง หรือไม่ได้กรอกข้อมูลในส่วนน้ี จะท าให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อน้ีได้           

5)  น ารายได้ทั้งหมดมาหารด้วยจ านวนคนในครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งจะท าให้ทราบรายได้เฉลี่ย 
                          ต่อคนต่อปี 
                        อย่าลืมว่าข้อนี้  เป็นการถามรายได้ท้ังปี ถ้ารายได้เป็นเดือน ต้องคูณด้วย 12 

 

 ข้อ 23.3   รายจ่ายของครัวเรือน  
-  ข้อน้ีต้องการทราบว่า "แต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างไร เพื่อใช้ประกอบ 
    การวางแผนการใช้จ่าย การลงทุน และการเก็บออมของครัวเรือนได้ นอกจากนี้ยัง ท าให้ทราบ 
    ถึงค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาแปลงเป็นเงินออมได้ เช่น ค่าบุหรี่ ค่าเหล้า ค่ายาดอง ค่าหวย ฯลฯ  
    หากลด ละ เลิก สิ่งเหล่านี้ก็จะท าให้มีเงินเหลือเพื่อการเก็บออมได้            
- รายจ่าย หมายถึง "รายจ่ายของครัวเรือนที่จ่ายไปในรอบปีที่ผ่านมา  ได้แก่ 

                  1) รายจ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต เช่น ค่าพันธุ์พืช/สัตว์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารเคมี  
                      (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง   ฯลฯ) ค่าจ้าง/ค่าแรง/ค่าเช่า    ค่าเคร่ืองจักรต่าง ๆ ค่าน้ ามัน  และอื่น ๆ 
                  2) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ได้แก่ ค่าอาหาร เสื้อผ้าที่อยู่อาศัย ค่ายา/ 
                       รักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล  

   (สบู่   ยาสีฟัน   ฯลฯ) เป็นต้น  
                  3) รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่ไม่จ าเป็น ได้แก่ ค่าบันเทิง หวย การพนัน บุหรี่ เหล้า ยาดอง  
                       น้ าอัดลม ขนมกินเล่น  สินค้าฟุ่มเฟือย  และอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

4) รายจ่ายในการช าระหนี้สิน 
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หน้า 19 

 ข้อ 25 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา  
-  คือทุกคนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา  ยกเว้นการด่ืมเป็นคร้ังคราวในงานเทศกาล งานประเพณี   
   หรืองานเลี้ยงทางสังคม  แต่เฉลี่ยแล้วไม่เกินเดือนละ 1 คร้ัง    ถ้าเกิน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
-  คนที่ดื่มสุรา  จะเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมายหลายชนิด ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ท าให้เกิด 
    ปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และผิดศีลธรรมด้วย (ศีลข้อ 5 ของศาสนาพุทธ)  
- จึงมีความจ าเป็นที่ทุกคน และทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยไม่ดื่มสุรา 
 

หน้า 22 

 ตารางเซ็นชื่อ   เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วให้หัวหน้าครัวเรือน /ผู้ให้ข้อมูล และผู้จัดเก็บข้อมูลลง
ลายมือชื่อ  และวันเดือนปีที่จัดเก็บข้อมูล  ในช่องของปีที่จัดเก็บข้อมูล 

 
หน้า 23 

     แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน  
        ให้ท าเคร่ืองหมาย ,  หรือ    ลงในช่องของปีที่จัดเก็บข้อมูล 
 ขีด ในกรณีข้อน้ันผ่านเกณฑ์      (ดูจากการขีด  ใน ) 
 ขีด  ในกรณีข้อน้ันไม่ผ่านเกณฑ์ (ดูจากการขีด  ใน ) 
 ขีด  ในกรณีไม่มีข้อมูล                   (ข้อน้ันจะไม่มีเคร่ืองหมาย  ใน  หรือ ) 
 แล้วรวมในช่องด้านล่างสุดว่าผ่านเกณฑ์ ()    ไม่ผ่านเกณฑ์ ()    หรือไม่มีข้อมูล () กี่ข้อ 

- ข้อที่ผ่านเกณฑ์แล้ว    ต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ 
- ข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  ต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

 น าผลสรุปจากหน้า 23  ลอกลงในแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปีที่จัดเก็บข้อมูล  
 แล้วฉีกออกจากเล่ม มอบให้หัวหน้าครัวเรือน เพื่อรับทราบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  
 ของครัวเรือนตนเอง และน าไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ของสมาชิก 
 ในครัวเรือน รวมทั้งมีการพูดคุยกับสมาชิกในครัวเรือน โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์   

 ให้ผู้ตรวจสอบ/ตรวจทานข้อมูล  ท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล  
  แล้วลงลายมือชื่อรับรอง ก่อนที่จะมีการรวบรวมส่งบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ .  
  เป็นภาพรวมของหมู่บ้าน และต าบล ต่อไป       
 
 
 
 

110



 6 

11. ที่มาของเกณฑ์รายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 
                         ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) 
 
ตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ.  เร่ืองรายได้ ก้าหนดให้ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี    
                โดยค านวณมาจากค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ต่ า สุดเฉลี่ย         
26 ,607 บาทต่อคนต่อปี (อาชีพประมง  ป่าไม้  ล่าสัตว์  หาของป่า และบริการทางการเกษตร                      
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553)   
                 และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2.98%  (คิดค านวณจากค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อตามจริงย้อนหลั ง 5 ปี     
คือ   ปี 2549-2553 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)   
                 เมื่อค านวณค่าตั้งแต่ ปี 2555 ถึงปี 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ค่าเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี เท่ากับ 30,816 บาท   แต่ปรับให้เป็นตัวเลขกลม คือ 30,000 บาทต่อปี        
 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

11.1 ท่ีมาของค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อปี คิดค านวณจาก  
          1)  ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ต่ าที่สุด   
               ได้แก่  ประมง  ป่าไม้  ล่าสัตว์  หาของป่า และบริการทางการเกษตร และ  
          2) ขนาดของครัวเรือนในประเทศไทยปี 25521  
 (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น            89,400       บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
 (2) ขนาดของครัวเรือน        3.36   คน 
 
     ดังนั้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี จึงเท่ากับ 26,607   บาท 
 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
              ขนาดของครัวเรือน 
 
  
 
 
 

                   
1 รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552, ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2553. 

33 

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี  = 
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ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อปี  จ้านวน 26,607 บาท  
สามารถจ าแนกได้เป็น 11 รายการ คือ 
 (1) ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม                  จ านวน 12,368  บาท     
 (2) เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์   จ านวน        632  บาท 
 (3) ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอ่ืนๆ   จ านวน        307  บาท 
 (4) เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า   จ านวน        629  บาท 
 (5) ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ต่างๆ   จ านวน   5,807  บาท 
 (6) เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล  จ านวน        329  บาท 
 (7) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล    จ านวน        818  บาท 
 (8) การเดินทางและการสื่อสาร   จ านวน     4,107  บาท 
 (9) การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา จ านวน       493  บาท 
 (10) การศึกษา     จ านวน         368  บาท 
 (11) การจัดงานในโอกาสพิเศษ/เบ็ดเตล็ด  จ านวน         749  บาท 
 

11.2) ท่ีมาของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2.98% ต่อปี คิดค านวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยตาม
จริงย้อนหลัง 5 ปี (ช่วงปี 2549-2553) ดังนี้ 

พ.ศ. อัตราเงินเฟ้อต่อปี (%) 
2549 4.7 
2550 2.3 
2551 5.5 
2552 -0.9 
2553 3.3 

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 5 ปี  2.98 

                              ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

11.3) วิธีการคิดค้านวณเกณฑ์รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  ของข้อมูล จปฐ.  
      ส้าหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 11 (ปี 2555-2559)  

 ปี พ.ศ. วิธีการคิดค้านวณเกณฑ์รายได้ขั้นต่้าของ จปฐ. ในแต่ละปี ปัดทศนิยม 

2555 26,607  +  (26,607 x  2.98)/100    =    27,399.89 27,400 

2556 27,400  +  (27,400 x  2.98)/100    =    28,216.52 28,217 

2557 28,217  +  (28,217 x  2.98)/100    =    29,057.87 29,058 

2558 29,058  +  (29,058 x  2.98)/100    =    29,923.93 29,924 

2559 29,924  +  (29,924 x  2.98)/100    =    30,815.74 30,816 
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 จังหวัด งบประมาณ  อ าเภอ งบประมาณ  คน งบประมาณ  ต าบล งบประมาณ  จังหวัด งบประมาณ
เขตตรวจราชการที ่1
นนทบุรี 1 5,000 6 18,000 42 47,010 34 34,000 1 63,400 167,410
ปทุมธานี 1 5,000 7 21,000 52 56,060 50 50,000 1 63,400 195,460
พระนครศรอียุธยา 1 5,000 16 48,000 142 137,510 164 164,000 1 63,400 417,910
สระบุรี 1 5,000 13 39,000 91 91,355 98 98,000 1 63,400 296,755
รวม 4 20,000 42 126,000 327 331,935 346 346,000 4 253,600 1,077,535
เขตตรวจราชการที ่2
ชัยนาท 1 5,000 8 24,000 51 55,155 50 50,000 1 63,400 197,555
ลพบุรี 1 5,000 11 33,000 101 100,405 119 119,000 1 63,400 320,805
สิงห์บุรี 1 5,000 6 18,000 43 47,915 38 38,000 1 63,400 172,315
อ่างทอง 1 5,000 7 21,000 57 60,585 60 60,000 1 63,400 209,985
รวม 4 20,000 32 96,000 252 264,060 267 267,000 4 253,600 900,660
เขตตรวจราชการที ่3
ฉะเชิงเทรา 1 5,000 11 33,000 79 80,495 81 81,000 1 63,400 262,895
นครนายก 1 5,000 4 12,000 45 49,725 40 40,000 1 63,400 170,125
ปราจีนบุรี 1 5,000 7 21,000 68 70,540 64 64,000 1 63,400 223,940
สมุทรปราการ 1 5,000 6 18,000 38 43,390 31 31,000 1 63,400 160,790
สระแก้ว 1 5,000 9 27,000 54 57,870 57 57,000 1 63,400 210,270
รวม 5 25,000 37 111,000 284 302,020 273 273,000 5 317,000 1,028,020
เขตตรวจราชการที ่4
กาญจนบุรี 1 5,000 13 39,000 86 86,830 95 95,000 1 63,400 289,230
นครปฐม 1 5,000 7 21,000 77 78,685 104 104,000 1 63,400 272,085
ราชบุรี 1 5,000 10 30,000 77 78,685 89 89,000 1 63,400 266,085
สุพรรณบุรี 1 5,000 10 30,000 93 93,165 106 106,000 1 63,400 297,565
รวม 4 20,000 40 120,000 333 337,365 394 394,000 4 253,600 1,124,965

ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลผลิตที ่1 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน

กิจกรรมหลักที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครวัเรอืนยากจนแบบบูรณาการ
4. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น (บาท)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

3. ช้ีแจง จนท. ระดับปฏิบัติ1. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 2. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 5. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต
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 จังหวัด งบประมาณ  อ าเภอ งบประมาณ  คน งบประมาณ  ต าบล งบประมาณ  จังหวัด งบประมาณ

ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลผลิตที ่1 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน

กิจกรรมหลักที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครวัเรอืนยากจนแบบบูรณาการ
4. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น (บาท)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

3. ช้ีแจง จนท. ระดับปฏิบัติ1. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 2. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 5. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต

เขตตรวจราชการที ่5
ประจวบคีรขีันธ์ 1 5,000 8 24,000 51 55,155 44 44,000 1 63,400 191,555
เพชรบุรี 1 5,000 8 24,000 69 71,445 81 81,000 1 63,400 244,845
สมุทรสาคร 1 5,000 3 9,000 35 40,675 30 30,000 1 63,400 148,075
สมุทรสงคราม 1 5,000 3 9,000 39 44,295 33 33,000 1 63,400 154,695
รวม 4 20,000 22 66,000 194 211,570 188 188,000 4 253,600 739,170
เขตตรวจราชการที ่6
ชุมพร 1 5,000 8 24,000 64 66,920 66 66,000 1 63,400 225,320
นครศรธีรรมราช 1 5,000 23 69,000 148 142,940 163 163,000 1 63,400 443,340
พัทลุง 1 5,000 11 33,000 67 69,635 64 64,000 1 63,400 235,035
สุราษฎรธ์านี 1 5,000 18 54,000 108 106,740 116 116,000 1 63,400 345,140
รวม 4 20,000 60 180,000 387 386,235 409 409,000 4 253,600 1,248,835
เขตตรวจราชการที ่7
กระบ่ี 1 5,000 8 24,000 59 62,395 51 51,000 1 63,400 205,795
ตรงั 1 5,000 10 30,000 81 82,305 85 85,000 1 63,400 265,705
พังงา 1 5,000 8 24,000 49 53,345 46 46,000 1 63,400 191,745
ภูเก็ต 1 5,000 3 9,000 30 36,150 12 12,000 1 63,400 125,550
ระนอง 1 5,000 5 15,000 38 43,390 27 27,000 1 63,400 153,790
รวม 5 25,000 34 102,000 257 277,585 221 221,000 5 317,000 942,585
เขตตรวจราชการที ่8
สงขลา 1 5,000 16 48,000 114 112,170 119 119,000 1 63,400 347,570
สตลู 1 5,000 7 21,000 50 54,250 35 35,000 1 63,400 178,650
ปัตตานี 1 5,000 12 36,000 129 125,745 107 107,000 1 63,400 337,145
ยะลา 1 5,000 8 24,000 73 75,065 52 52,000 1 63,400 219,465
นราธิวาส 1 5,000 13 39,000 85 85,925 75 75,000 1 63,400 268,325
รวม 5 25,000 56 168,000 451 453,155 388 388,000 5 317,000 1,351,155
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 จังหวัด งบประมาณ  อ าเภอ งบประมาณ  คน งบประมาณ  ต าบล งบประมาณ  จังหวัด งบประมาณ

ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลผลิตที ่1 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน

กิจกรรมหลักที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครวัเรอืนยากจนแบบบูรณาการ
4. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น (บาท)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

3. ช้ีแจง จนท. ระดับปฏิบัติ1. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 2. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 5. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต

เขตตรวจราชการที ่9
จันทบุรี 1 5,000 10 30,000 60 63,300 67 67,000 1 63,400 228,700
ชลบุรี 1 5,000 10 30,000 63 66,015 72 72,000 1 63,400 236,415
ตราด 1 5,000 7 21,000 45 49,725 37 37,000 1 63,400 176,125
ระยอง 1 5,000 8 24,000 59 62,395 52 52,000 1 63,400 206,795
รวม 4 20,000 35 105,000 227 241,435 228 228,000 4 253,600 848,035
เขตตรวจราชการที ่10
เลย 1 5,000 14 42,000 86 86,830 87 87,000 1 63,400 284,230
หนองคาย 1 5,000 9 27,000 64 66,920 59 59,000 1 63,400 221,320
หนองบัวล าภู 1 5,000 6 18,000 58 61,490 56 56,000 1 63,400 203,890
อุดรธานี 1 5,000 20 60,000 125 122,125 153 153,000 1 63,400 403,525
บึงกาฬ 1 5,000 8 24,000 60 63,300 50 50,000 1 63,400 205,700
รวม 5 25,000 57 171,000 393 400,665 405 405,000 5 317,000 1,318,665
เขตตรวจราชการที ่11
นครพนม 1 5,000 12 36,000 88 88,640 95 95,000 1 63,400 288,040
มุกดาหาร 1 5,000 7 21,000 54 57,870 55 55,000 1 63,400 202,270
สกลนคร 1 5,000 18 54,000 111 109,455 135 135,000 1 63,400 366,855
รวม 3 15,000 37 111,000 253 255,965 285 285,000 3 190,200 857,165
เขตตรวจราชการที ่12
กาฬสินธ์ุ 1 5,000 18 54,000 108 106,740 126 126,000 1 63,400 355,140
ขอนแก่น 1 5,000 26 78,000 165 158,325 195 195,000 1 63,400 499,725
มหาสารคาม 1 5,000 13 39,000 105 104,025 131 131,000 1 63,400 342,425
รอ้ยเอ็ด 1 5,000 20 60,000 142 137,510 186 186,000 1 63,400 451,910
รวม 4 20,000 77 231,000 520 506,600 638 638,000 4 253,600 1,649,200
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 จังหวัด งบประมาณ  อ าเภอ งบประมาณ  คน งบประมาณ  ต าบล งบประมาณ  จังหวัด งบประมาณ

ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลผลิตที ่1 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน

กิจกรรมหลักที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครวัเรอืนยากจนแบบบูรณาการ
4. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น (บาท)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

3. ช้ีแจง จนท. ระดับปฏิบัติ1. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 2. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 5. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต

เขตตรวจราชการที ่13
ยโสธร 1 5,000 9 27,000 75 76,875 78 78,000 1 63,400 250,275
ศรสีะเกษ 1 5,000 22 66,000 152 146,560 202 202,000 1 63,400 482,960
อ านาจเจรญิ 1 5,000 7 21,000 57 60,585 55 55,000 1 63,400 204,985
อุบลราชธานี 1 5,000 25 75,000 161 154,705 215 215,000 1 63,400 513,105
รวม 4 20,000 63 189,000 445 438,725 550 550,000 4 253,600 1,451,325
เขตตรวจราชการที ่14
ชัยภูมิ 1 5,000 16 48,000 104 103,120 122 122,000 1 63,400 341,520
นครราชสีมา 1 5,000 32 96,000 230 217,150 285 285,000 1 63,400 666,550
บุรรีมัย์ 1 5,000 23 69,000 148 142,940 184 184,000 1 63,400 464,340
สุรนิทร์ 1 5,000 17 51,000 128 124,840 158 158,000 1 63,400 402,240
รวม 4 20,000 88 264,000 610 588,050 749 749,000 4 253,600 1,874,650
เขตตรวจราชการที ่15
เชียงใหม่ 1 5,000 25 75,000 164 157,420 182 182,000 1 63,400 482,820
แม่ฮ่องสอน 1 5,000 7 21,000 54 57,870 48 48,000 1 63,400 195,270
ล าปาง 1 5,000 13 39,000 79 80,495 88 88,000 1 63,400 275,895
ล าพูน 1 5,000 8 24,000 56 59,680 44 44,000 1 63,400 196,080
รวม 4 20,000 53 159,000 353 355,465 362 362,000 4 253,600 1,150,065
เขตตรวจราชการที ่16
เชียงราย 1 5,000 18 54,000 108 106,740 116 116,000 1 63,400 345,140
นา่น 1 5,000 15 45,000 92 92,260 97 97,000 1 63,400 302,660
พะเยา 1 5,000 9 27,000 62 65,110 68 68,000 1 63,400 228,510
แพร่ 1 5,000 8 24,000 67 69,635 72 72,000 1 63,400 234,035
รวม 4 20,000 50 150,000 329 333,745 353 353,000 4 253,600 1,110,345
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 จังหวัด งบประมาณ  อ าเภอ งบประมาณ  คน งบประมาณ  ต าบล งบประมาณ  จังหวัด งบประมาณ

ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลผลิตที ่1 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน

กิจกรรมหลักที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครวัเรอืนยากจนแบบบูรณาการ
4. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น (บาท)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

3. ช้ีแจง จนท. ระดับปฏิบัติ1. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 2. นิเทศฯ จปฐ. กชช. 2ค 5. น าเสนอผลฯ คุณภาพชีวิต

เขตตรวจราชการที ่17
ตาก 1 5,000 9 27,000 56 59,680 58 58,000 1 63,400 213,080
พิษณุโลก 1 5,000 9 27,000 82 83,210 89 89,000 1 63,400 267,610
เพชรบูรณ์ 1 5,000 11 33,000 96 95,880 115 115,000 1 63,400 312,280
สุโขทัย 1 5,000 9 27,000 76 77,780 79 79,000 1 63,400 252,180
อุตรดิตถ์ 1 5,000 9 27,000 60 63,300 64 64,000 1 63,400 222,700
รวม 5 25,000 47 141,000 370 379,850 405 405,000 5 317,000 1,267,850
เขตตรวจราชการที ่18
ก าแพงเพชร 1 5,000 11 33,000 71 73,255 77 77,000 1 63,400 251,655
นครสวรรค์ 1 5,000 15 45,000 100 99,500 124 124,000 1 63,400 336,900
พิจิตร 1 5,000 12 36,000 80 81,400 85 85,000 1 63,400 270,800
อุทัยธานี 1 5,000 8 24,000 64 66,920 63 63,000 1 63,400 222,320
รวม 4 20,000 46 138,000 315 321,075 349 349,000 4 253,600 1,081,675

รวมทั้งหมด 76 380,000 876 2,628,000 6,300 6,385,500 6,810 6,810,000 76 4,818,400 21,021,900
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แนวทางการด าเนินโครงการ 

นิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ฯ  จังหวัด 
วัตถุประสงค์    เพ่ือให้ได้ข้อมูล จปฐ.  ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ก าหนดแผนนิเทศและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ 
2. นิเทศและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จปฐ.  ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน  และต าบล 

กลุ่มเป้าหมาย     คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด       
งบประมาณ  5,000  บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ     ไตรมาสที่ 2-3  มกราคม-มิถุนายน 2556 
สถานที่ด าเนินการ     ต าบลในเขตชนบท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ      

ข้อมูล จปฐ. ในระดับต าบล มีความถูกต้อง และครบถ้วน 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม     มีการนิเทศและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ของจังหวัด 
 
 

นิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ฯ  อ าเภอ 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้ได้ข้อมูล จปฐ.  ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ก าหนดแผนนิเทศและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ 
2. นิเทศและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และต าบล 

กลุ่มเป้าหมาย     คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ  
งบประมาณ  3,000  บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ     ไตรมาสที่ 2-3  มกราคม-มิถุนายน 2556 
สถานที่ด าเนินการ     ต าบลในเขตชนบท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ      

ข้อมูล จปฐ. ในระดับต าบล มีความถูกต้อง และครบถ้วน 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม     มีการนิเทศและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ของอ าเภอ 
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แนวทางการด าเนินโครงการ 

โครงการประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค   
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

ซึ่งมีเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
      2  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. 2ค ในช่วงแผน   
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นใหม่  แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน     ประชุมชี้แจงฯ ระดับจังหวัด  ในประเด็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดใหม ่ การบริหารการ
จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค  และการใช้โปรแกรมฯ กชช. 2ค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
 

กลุ่มเป้าหมาย     พัฒนาการอ าเภอ  พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดในทะเบียน
จัดสรรงบประมาณ 
 

งบประมาณ     จ านวนตามทีก่ าหนดในทะเบียนจัดสรรงบประมาณ   

ระยะเวลาด าเนินการ     ธันวาคม 2555– มกราคม 2556 
 
 

สถานที่ด าเนินการ     ทุกจังหวัดทั่วประเทศ    
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปบริหารการจัดเก็บข้อมูล  กชช. 2ค     

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท สามารถน ามาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม     ผู้เข้าประชุมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค 
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แนวทางการด าเนินโครงการ 

โครงการน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ระดับต าบล 
 

วัตถุประสงค ์    
    1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค 
          2. เพ่ือตรวจสอบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  

    3. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างส่วนราชการ ท้องถิ่น และชุมชน 
 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ที่บันทึกเสร็จเรียบร้อย น าเสนอเป็นรายหมู่บ้าน/ต าบล ต่อที่ประชุม 
    ระดับต าบล 
2. แก้ไขข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค (ถ้ามี) 
3. น าเสนอข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ต่อคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอ าเภอ 

 

กลุ่มเป้าหมาย     คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับต าบล  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องที่ 
                         และผู้น าชุมชน  ทั้งหมดต าบลละ 25 คน 
 

งบประมาณ     1,000  บาท  
 

ระยะเวลา     ไตรมาสที่ 3  เมษายน-มิถุนายน 2556 
 

สถานที่ด าเนินการ     ในต าบล  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ข้อมลู จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ทีม่ีความถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และผู้น าชุมชน ได้ตรวจสอบและรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน ต าบล 
    และมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 

 

ตัวชี้วัดกิจกรรม     มีการจัดประชุมน าเสนอผลฯ ในระดับต าบล  
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วาทกานต_์งานปี 55_แผนงาน&งบประมาณ55_17 มค.54 

แนวทางการด าเนินโครงการ 

โครงการน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด 
 

วัตถุประสงค์     
1. เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ระดับจังหวัด 
2. เพ่ือน าเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ระดับจังหวัด ให้สาธารณชนได้รับทราบ   
3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน      
1. จัดท าต้นฉบับเอกสารรายงานในชนบท จากข้อมูล จปฐ. ปี 2556 ระดับจังหวัด 
2. จัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงาน 
3. จัดสัมมนาผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้

ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค เป็นเครื่องมือในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนน าเสนอผลต่อเวทีสาธารณชน และจัดส่งรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยฯ ให้ภาคส่วนต่าง ๆ   

4. มอบประกาศเกียรติบัตรผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น 3 คน และผู้บันทึกข้อมูลฯ ดีเด่น ๓ คน 
 

กลุ่มเป้าหมาย     ผู้บริหารและหัวหนา้ส่วนราชการระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
พัฒนาการจังหวัด เป็นต้น) ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบลที่ยกฐานะจาก อบต.   
พัฒนาการอ าเภอ  นักวิชาการพัฒนาชุมชน(อ าเภอ)  ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น  ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น  ภาคีการ
พัฒนา(ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา เป็นต้น)   สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด   ราม ๗๖  จังหวัด จังหวัดละ 100 คน รวม  
 

งบประมาณ     63,4๐๐.-  บาท  
 

ระยะเวลา     ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2556 
 

สถานที่ด าเนินการ     ภายในจังหวัด 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
1. สาธารณชนได้รับทราบคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทของจังหวัด 
2. มีการน าข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น  ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท 

 3. ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม  มีเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในเขตชนบท ระดับจังหวัด  จ านวน 300 เล่ม 
                     และมีการน าเสนอผลให้สาธารณชนได้รับทราบ จ านวน 1 ครั้ง  
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วาทกานต_์งานปีงบ2555_จปฐ.ปี55_แบบค ารับรองหมายเลข1-3_12 ตค.54 

ค ารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ระดับต าบล 
ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด................................. 

 
ต าบลนี้ ได้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ 

ตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 
๑. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน จากทุกหมู่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดย 

-  ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้ฉีกแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (แบบ จปฐ. หน้า 24/2)             
   ให้แต่ละครัวเรือน และมีการพูดคุยโดยเฉพาะในตัวที่ตกเกณฑ์ เรียบร้อยแล้ว 
-  ผู้จัดเก็บข้อมูล ได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ.  และหัวหน้าทีมจัดเก็บของหมู่บ้าน  
   ได้ลงช่ือยืนยันความถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว  ก่อนที่จะรวบรวมส่งให้พัฒนากร หรือผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. 

๒. ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ได้บันทึกประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๓. ได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ ทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๔. ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ ของต าบลนี้ พบว่ามีตัวชี้วัดที่ร้อยละตกเกณฑ์มากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ 

๑) .......................................................... ตกเกณฑ์จ านวน     ........................... คิดเป็นร้อยละ ................  
๒) .......................................................... ตกเกณฑ์จ านวน     ........................... คิดเป็นร้อยละ ................  
๓) .......................................................... ตกเกณฑ์จ านวน     ........................... คิดเป็นร้อยละ ................  

๕.  มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า เกณฑ์ จปฐ. จ านวน.........................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ................ 
๖.  พัฒนากรและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ได้ร่วมน าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุมระดับ

ต าบล (ผู้น าท้องถิ่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว   เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๕๖ 
( ถ้ายัง  จะด าเนินการในวันที่................เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๖ ) 
 

  ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 
      โดยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูล จปฐ. ของต าบลนี้  คิดเป็นร้อยละ ........................ 

 

ในการน้ี จึงขอส่งข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ทั้งหมดของต าบลนี ้ จ านวน..........................ครัวเรือน  
จาก .............หมู่บ้าน  มาให้อ าเภอ เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไป 
 

 
 (ลงชื่อ)......................................ผู้บันทึกข้อมูล            (ลงชื่อ) ......................................พัฒนากรผู้ประสานงานต าบล 
           (..................................... .)                                           (..................................... .) 
            ............./........................./ ๒๕๕๖                               ............./........................./ ๒๕๕๖ 
 
หมายเหตุ  ทุกต าบลต้องส่งแบบค ารับรองฯ น้ี  และส าเนาแผ่นบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ให้อ าเภอภายในก าหนด 

แบบค ารับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข ๑ 
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วาทกานต_์งานปีงบ2555_จปฐ.ปี55_แบบค ารับรองหมายเลข1-3_12 ตค.54 

ค ารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ระดับอ าเภอ 
อ าเภอ.................................จังหวัด................................. 

 
 

อ าเภอนี้ ได้มีการด าเนินการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ตามขั้นตอนต่าง ๆ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

๑. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน จากทุกหมู่บ้าน และต าบล เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๒. ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ทุกต าบล เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๓. ได้ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล จปฐ. ทั้งหมดของอ าเภอทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๔.   ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ ของอ าเภอนี้ พบว่ามีตัวชี้วัดทีร้่อยละตกเกณฑ์มากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ 

๑) .......................................................... ตกเกณฑ์จ านวน     ........................... คิดเป็นร้อยละ ................  
๒) .......................................................... ตกเกณฑ์จ านวน     ........................... คิดเป็นร้อยละ ................  
๓) .......................................................... ตกเกณฑ์จ านวน     ........................... คิดเป็นร้อยละ ................  

๕.  มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า เกณฑ์ จปฐ. จ านวน.........................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ................ 
๖.   พัฒนาการอ าเภอ ได้น าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุมอ าเภอ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
       เมื่อวันที่.........เดือน...............พ.ศ. ๒๕๕๖ (ถ้ายัง จะด าเนินการในวันที่.........เดือน.................พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 
  ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 

   โดยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูล จปฐ. ของอ าเภอนี้  เฉลี่ยร้อยละ .......................... 
(น าค่าความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูล จปฐ. ของทุกต าบลมาหาค่าเฉลี่ย) 

 
 

ในการน้ี จึงขอส่งข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ ทั้งหมดของอ าเภอ  จ านวน..........................ครัวเรือน  
จาก ..............หมู่บ้าน ................ต าบล   มาให้จังหวัด  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไป 
 

 
(ลงชื่อ)..................................................พัฒนาการอ าเภอ 
           (.................................................) 
            ............./........................./ ๒๕๕๖ 
 
 

หมายเหตุ  ทุกอ าเภอต้องส่งแบบค ารับรองฯ น้ี  และส าเนาแผ่นบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ให้จังหวัดภายในก าหนด 

 

แบบค ารับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข ๒ 
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ค ารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ระดับจังหวัด 
จังหวัด................................. 

 
 

จังหวัดนี้ ได้มีการด าเนินการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ตามขั้นตอนต่าง ๆ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

๑. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน จากทุกหมู่บ้าน  ต าบล และอ าเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
๒. ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ทุกอ าเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๓. ได้ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล จปฐ. ทั้งหมดของจังหวัดทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
๔.  ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ ของจังหวัดน้ี พบว่ามีตัวชี้วัดทีร้่อยละตกเกณฑ์มากที่สุด ๓ ล าดับแรก คือ 

                    ๑).......................................................... ตกเกณฑ์จ านวน     ........................... คิดเป็นร้อยละ ................  
                    ๒).......................................................... ตกเกณฑ์จ านวน     ........................... คิดเป็นร้อยละ ................  
                    ๓).......................................................... ตกเกณฑ์จ านวน     ........................... คิดเป็นร้อยละ ................  

๕.  มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า เกณฑ์ จปฐ. จ านวน.........................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ................ 
๖.   พัฒนาการจังหวัด ได้น าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุมจังหวัด  เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
       เมื่อวันที่.........เดือน...............พ.ศ. ๒๕๕๖ (ถ้ายัง จะด าเนินการในวันที่.........เดือน.................พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

  ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 
        โดยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูล จปฐ. ของจังหวัดนี้  เฉลี่ยร้อยละ .......................... 

(น าค่าความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูล จปฐ. ของทุกอ าเภอมาหาค่าเฉลี่ย) 
 
 

ในการน้ี จึงขอส่งข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ ทั้งหมดของจังหวัด จ านวน..........................ครัวเรือน  
จาก ..............หมู่บ้าน .............ต าบล ............อ าเภอ  มาให้กรมการพัฒนาชุมชน  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไป 
 

 
(ลงชื่อ)..................................................พัฒนาการจังหวัด 
           (.................................................) 
            ............./........................./ ๒๕๕๖ 
 
 

หมายเหตุ  ทุกจังหวัดต้องส่งแบบค ารับรองฯ น้ี  และส าเนาแผ่นบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖  ให้กรมฯ ภายในก าหนด 

แบบค ารับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข ๓ 
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๓๒ 

ค ารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖  ระดับต าบล 
ต าบล.................................อ าเภอ.................................จังหวัด................................. 

 
ต าบลนี้   ได้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช . ๒ค  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -  เมษายน  ๒๕๕๖         

ตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี ้
๑. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ทุกหมู่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๒. คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กชช. ๒ค  

และทุกคนลงชื่อในส่วนที่ ๙ ของแบบสอบถามฯ เรียบร้อยแล้ว 
๓. ผู้บันทึกข้อมูล กชช. ๒ค ได้บันทึกประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๔. ผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖  ของต าบลนี้  พบว่า 

๔.๑ ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑ จ านวน..................หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๒ จ านวน..................หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓ จ านวน..................หมู่บ้าน 

๔.๒ ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ๕ ล าดับแรก 
๑.)...................................................................................................................................... 
๒.)..................................................................................................................................... 
๓.)...................................................................................................................................... 
๔.)...................................................................................................................................... 
๕.)...................................................................................................................................... 

๕. พัฒนากรและผู้บันทึกข้อมูล กชช . ๒ค ได้ ร่วมกัน น าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล กชช . ๒ค         
ปี ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมระดับต าบล (ผู้น าท้องถิ่น ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้น าชุมชน )           
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ( ถ้ายัง  จะด าเนินการในวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๖ ) 

  ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และมีคุณภาพ   ในการนี้ จึงขอส่งข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ ท้ังหมดของต าบล  จ านวน.................หมู่บ้าน  
มาให้อ าเภอ  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไป 

 

(ลงชื่อ)..................................................พัฒนากรผู้ประสานงานต าบล 
           (.................................................) 
            ............./........................./ ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ  ทุกต าบลต้องส่งแบบค ารับรองฯ นี้ พร้อมกับส าเนาแผ่นบันทึกข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ ให้อ าเภอ 
                   ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

แบบค ารับรองข้อมูล กชช. ๒ค หมายเลข ๑ 
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๓๓ 

ค ารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖  ระดับอ าเภอ 
อ าเภอ.................................จังหวัด................................. 

 
อ าเภอนี้  ได้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค  ตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ทุกหมู่บ้าน จากทุกต าบล เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๒. ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล กชช. ๒ค ทุกต าบล เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๓. ได้ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กชช. ๒ค ทั้งหมด ของอ าเภอ     

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๔. ผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖  ของอ าเภอนี้  พบว่า 

๔.๑ ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑ จ านวน..................หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๒ จ านวน..................หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓ จ านวน..................หมู่บ้าน 

๔.๒ ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ๕ ล าดับแรก 
๑.).................................................................................................................................. 
๒.)................................................................................................................................. 
๓.).................................................................................................................................. 
๔.).................................................................................................................................. 
๕.).................................................................................................................................. 

๕. พัฒนาการอ าเภอ ได้น าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุมระดับ
อ าเภอ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   เมื่อวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๖ 
( ถ้ายัง  จะด าเนินการในวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๖ ) 

  ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ อย่างถูกต้องครบถ้วน  
และมีคุณภาพ  ในการนี้ จึงขอส่งข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ ท้ังหมดของอ าเภอ  จ านวน.............หมู่บ้าน   
จาก............ต าบล  มาให้จังหวัด  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไป 

 
(ลงชื่อ)..................................................พัฒนาการอ าเภอ 
           (.................................................) 
            ............./........................./ ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ  ทุกอ าเภอต้องส่งแบบค ารับรองฯนี้ พร้อมกับส าเนาแผ่นบันทึกข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ ให้จังหวัด 
                   ภายในวันที ่๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

แบบค ารับรองข้อมูล กชช. ๒ค หมายเลข ๒ 
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๓๔ 

ค ารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖  ระดับจังหวัด 
จังหวัด................................. 

 
จังหวัดน้ี  ได้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค  ตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ทุกหมู่บ้าน จากทุกต าบล และอ าเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๒. ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล กชช. ๒ค ทุกอ าเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๓. ได้ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กชช. ๒ค ทั้งหมด ของจังหวัด  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๔. ผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖  ของจังหวัดน้ี  พบว่า 

๔.๑ ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑ จ านวน..................หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๒ จ านวน..................หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓ จ านวน..................หมู่บ้าน 

๔.๒ ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ๕ ล าดับแรก 
๑.).................................................................................................................................. 
๒.)................................................................................................................................. 
๓.).................................................................................................................................. 
๔.).................................................................................................................................. 
๕.).................................................................................................................................. 

๕. พัฒนาการจังหวัด ได้น าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุมระดับ
จังหวัด  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   เมื่อวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๖ 
( ถ้ายัง  จะด าเนินการในวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๖ ) 

  ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 และฃมีคุณภาพ  ในการนี้ จึงขอส่งข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ ท้ังหมดของจังหวัด  จ านวน.............หมู่บ้าน  
จาก............ต าบล ............อ าเภอ  มาให้กรมการพัฒนาชุมชน  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไป 

 
(ลงชื่อ)..................................................พัฒนาการจังหวัด 
           (.................................................) 
            ............./........................./ ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ  ทุกจังหวัดต้องส่งแบบค ารับรองฯ นี้  พร้อมกับส าเนาแผ่นบันทึกข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖   
                   ให้กรมการพัฒนาชุมชน  ภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

แบบค ารับรองข้อมูล กชช. ๒ค หมายเลข ๓ 
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วาทกานต์_งานที่ท าป2ี554_ตัวช้ีวัดแผนฯ11_30 มิย.54 1 

เจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับกระทรวง 
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555 - 2559 )   มี  5  หมวด  30  ตัวชี้วัด  ดังนี ้

 

หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพกายและจิตด)ี         มี 7 ตัวชี้วัด 

1) เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม         

 

 

- กระทรวงสาธารณสุข  

 

- สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

2) เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

 

- กระทรวงสาธารณสุข  

- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
   
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3) เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย  6 เดือนแรกติดต่อกัน                                                      - กระทรวงสาธารณสุข  - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4) ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน                                              - กระทรวงสาธารณสุข  - กระทรวงมหาดไทย       

5) คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม                                                                                                                                           - กระทรวงสาธารณสุข   

6) คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อคัดกรองความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน        
และโรคความดันโลหิตสูง      

- กระทรวงสาธารณสุข   

7) คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที                                           - กระทรวงสาธารณสุข                
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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วาทกานต์_งานที่ท าป2ี554_ตัวช้ีวัดแผนฯ11_30 มิย.54 2 

 

หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม)     มี 8 ตัวชี้วัด 
8) ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร                                                                      

 

 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

 

- กระทรวงมหาดไทย       

9) ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป ี                                                                                   - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- กระทรวงสาธารณสุข 

- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

10) ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดป ี                                                                                                                        - กระทรวงมหาดไทย                                   - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงคมนาคม 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

11) ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ                                                                               กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงวัฒนธรรม  
- กระทรวงทรัพยากรฯ  
- กระทรวงมหาดไทย       

12) ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                                                                                                      - กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ   

- กระทรวงสาธารณสุข                                
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    
- กระทรวงมหาดไทย       

13) ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธ ี                                                                                                            - ส านักนายกรัฐมนตรี  
- กระทรวงมหาดไทย 

- กระทรวงสาธารณสุข 

- กระทรวงคมนาคม  
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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วาทกานต์_งานที่ท าป2ี554_ตัวช้ีวัดแผนฯ11_30 มิย.54 3 

 

หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

14) ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                                                    - ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - กระทรวงมหาดไทย  

15) ครอบครัวมีความอบอุ่น - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงวัฒนธรรม 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาเหมาะสม)       มี 5 ตัวชี้วัด 
16) เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน                                                         

 
 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

- กระทรวงมหาดไทย 

 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

17) เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                                                                                                - กระทรวงศึกษาธิการ  - กระทรวงมหาดไทย  

18) เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า                                          - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงมหาดไทย 

19) เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท าได้รับการฝึกอาชีพ                       - กระทรวงศึกษาธิการ  
 

- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงอุตสาหกรรม   
- กระทรวงแรงงาน 

20) คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน    
 

- กระทรวงศึกษาธิการ  - กระทรวงมหาดไทย  
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วาทกานต์_งานที่ท าป2ี554_ตัวช้ีวัดแผนฯ11_30 มิย.54 4 

 

หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและรายได้มั่นคง)      มี 4 ตัวชี้วัด 
21) คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและรายได ้                                                                                              

 

-กระทรวงแรงงาน  

 

 
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

22) คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและรายได ้                                                                                                     - กระทรวงแรงงาน  

- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  

 

- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

23) คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคนละ 30,000 บาทต่อป ี                                                               - กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงพาณิชย์  
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงเกษตร ฯ  
- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  
- กระทรวงแรงงาน 

 - หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

24) ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงเกษตร ฯ  
 

 

- กระทรวงวัฒนธรรม  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
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หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย  (คนไทยประพฤติดี)      มี 6 ตัวชี้วัด 
25) คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวในงานเทศกาล งานประเพณี  งานเลี้ยงทางสังคม)                                                                                                                 

 
 

- กระทรวงสาธารณสุข  
 

 

-  ส านกังานพระพุทธ 

- กระทรวงวัฒนธรรม                                  
- กระทรวงมหาดไทย   

26) คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี ่                                                                                                                       - กระทรวงสาธารณสุข  - ส านักงานพระพุทธ                                   
- กระทรวงมหาดไทย      

27)  คนอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง                                                                             - กระทรวงวัฒนธรรม 

- ส านักงานพระพุทธ 

- กระทรวงศึกษาธิการ                                 
- กระทรวงมหาดไทย      

28) คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  ชุมชน  หรือภาครัฐ                                                                     - กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  

- กระทรวงวัฒนธรรม 

- กระทรวงมหาดไทย       

29) คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  ชุมชน  หรือภาครัฐ                                                                                   - กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  

- กระทรวงวัฒนธรรม 

- กระทรวงมหาดไทย                  

30) คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนและท้องถิ่น - กระทรวงมหาดไทย             
 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

       
 

- กระทรวงเกษตรฯ  
- กระทรวงศึกษาธิการ                                 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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เจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับกระทรวง 
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555 - 2559 )   มี  7 ด้าน  33  ตัวชี้วัด  ดังน้ี 

 

หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

1.  โครงสร้างพื้นฐาน 

1)  ถนน 

 

 

- กระทรวงคมนาคม 

 

- กระทรวงมหาดไทย      
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา                           

2)  น้ าดื่ม 

 

- กระทรวงมหาดไทย                                   - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
-  กระทรวงสาธารณสุข  

3)  น้ าใช ้
 

- กระทรวงมหาดไทย          - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงคมนาคม 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

4)  น้ าเพื่อการเกษตร - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  - กระทรวงมหาดไทย       

- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

5) ไฟฟ้า - กระทรวงมหาดไทย   
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หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

6) การติดต่อสื่อสาร  - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

-  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

7) การมีท่ีดินท ากิน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงมหาดไทย  
  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- ส านักนายกรัฐมนตรี 

2. สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
8) การมีงานท า  

 

-กระทรวงแรงงาน  

 

 
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  

9) การท างานในสถานประกอบการ -กระทรวงแรงงาน  

 

- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  

10) ผลผลิตจากการนา - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

11) ผลผลิตจากการท าไร่  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

12) ผลผลิตจากการท าเกษตรอื่นๆ  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน - กระทรวงอุตสาหกรรม  - หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

14) การได้รับประโยชน์จากการมีสถานท่ีท่องเท่ียว     - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  - กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- กระทรวงมหาดไทย 

3. สุขภาพและอนามัย  
15) ความปลอดภัยในการท างาน  

- กระทรวงแรงงาน  

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 - กระทรวงสาธารณสุข 

16) การป้องกันโรคติดต่อ - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงมหาดไทย 

17) การกีฬา - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กระทรวงมหาดไทย 

4. ความรู้และการศึกษา 
18) การได้รับการศึกษา  

 
 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

19) อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
 

- กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

20) ระดับการศึกษาของประชากร - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

5. การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน   
21) การเรียนรู้โดยชุมชน  

 

- กระทรวงมหาดไทย  - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ                      
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

22) การได้รับความคุ้มครองทางสังคม    - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ                      
 

- กระทรวงมหาดไทย  
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

23) การมีส่วนร่วมของชุมชน    - กระทรวงมหาดไทย 
 
 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
-หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
- กระทรวงยุติธรรม 

24) การรวมกลุ่มของชุมชน   
 

- กระทรวงมหาดไทย      - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

25) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน - กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กระทรวงการคลัง 
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หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
26) คุณภาพของดิน   

 

 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

27) คุณภาพน้ า  - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงคมนาคม 

- กระทรวงมหาดไทย                                  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

28) การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น   - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ  - กระทรวงมหาดไทย                                  
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

29) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
- กระทรวงมหาดไทย 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 

30) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงมหาดไทย  

7.  ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ     
31) ความปลอดภัยจากยาเสพติด 

 
-  ส านักงาน  ป.ป.ส. 
 

 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงสาธารณสุข    
- ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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หมวด/ตัวชี้วัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม 

32) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ   
 

- กระทรวงมหาดไทย  
 

- หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงสาธารณสุข    
- ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

33) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน 

 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
  

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายวัลลภ  พริ้งพงษ์   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายขวัญชัย                วงศ์นิติกร  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายพิสันติ์  ประทานชวโน  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายชรินทร์  อาสาวดีรส  ผู้อ านวยการศนูย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
 
เขียนและจัดท า 
นายวาทกานต์  ช่อแก้ว   ผู้อ านวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท 
นางศรีสุดา  ไชยบุญญานุภาพ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นางสาวดวงใจ  พัทมุข   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นายอุดมศักดิ์  ปานศรี   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นางสาวอุดมพร  ทับศฤงฆรา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นางสาววิมลรัตน์  ศรีผง   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
ออกแบบปก 
นายวาทกานต์  ช่อแก้ว   ผู้อ านวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท 
 
ตรวจสอบพิสูจน์อักษร 
นางกรวรรณ               น้อมบุญส่งศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมการพัฒนาชุมชน

อ าเภอก าหนดพื้นที่ แบบ                                                                                                                                                                       
คนจัดเก็บ คนบันทึกฯ
โดยท าเป็นค าสั่งอ าเภอ

- จังหวัดชี้แจง พอ. และ พก
- จังหวัดฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลของต าบล
- อ าเภอชี้แจง ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

คณะท างาน
ต าบลฯ จัดเก็บ
ข้อมูล กชช. 2ค

ผู้จัดเก็บ
จัดเก็บ

ข้อมูล จปฐ.

จังหวัด
ตรวจสอบ/
ประมวลผล 

จปฐ.

คณะท างานฯ ทุกระดับ 
ประชมุเตรียมการ

จังหวัด
ตรวจสอบ/
ประมวลผล
ข้อมูล กชช. 2ค

ก.ค. - ก.ย. 55

ก.ค. - ต.ค. 55

ต.ค. - ธ.ค. 55

ม.ค. - มี.ค. 56

มี.ค.. 56

ก.พ. - เม.ย. 56

31 พ.ค. 56

อ าเภอ
ตรวจสอบ/
ประมวลผล
ข้อมูล กชช. 2ค

พ.ค. 56

พัฒนากร
น าเสนอผล

จปฐ. ทีป่ระชมุ
ต าบล

อ าเภอ 
ตรวจสอบ/
ประมวลผล

จปฐ.

เม.ย. 56

ม.ค. - มี.ค. 56
ผู้บันทึก
บันทึก

/ประมวลผล
จปฐ.

เส้นทางการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค 

ปี 2556

เริ่ม

ผู้บันทึก
บันทึก/ประมวล
ผล กชช. 2ค

ก.พ. - เม.ย. 56

30 เม.ย. 56

มี.ค. - เม.ย. 56

พัฒนากร
น าเสนอผล

กชช. 2ค ทีป่ระชุม
ต าบล

Vatagan_จปฐ-กชช. 2ค ป5ี4
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