






หน่วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ

๑ กระทรวงมหาดไทย ส่ังการทุกจังหวัดเร่ือง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ พช.
๒ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. พช./จ./อ.
๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด พช.
๔ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จ./อ.
๕ ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. แก่ผู้บันทึกข้อมูลของต าบล จ.
๖ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผู้จัดเก็บ/จ./อ.
๗ นิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พช./จ./อ.
๘ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ผู้บันทึก/จ./อ.
๙ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จปฐ. และน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระดับต าบล พัฒนากร/ผู้บันทึก

๑๐ ต าบล ส าเนาข้อมูล จปฐ. ทัง้หมด พร้อมค ารับรองข้อมูล จปฐ. ให้อ าเภอ พัฒนากร
๑๑ ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ อ.
๑๒ อ าเภอ ส าเนาข้อมูล จปฐ. ทัง้หมด พร้อมค ารับรองข้อมูล จปฐ. ให้จังหวัด อ.
๑๓ ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด จ.
๑๔ คัดเลือกผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น จ./อ.
๑๕ น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด จ.
๑๖ จังหวัด ส าเนาข้อมูล จปฐ. ทัง้หมด พร้อมค ารับรองข้อมูล จปฐ. ให้กรมการพัฒนาชุมชน จ.
๑๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้ประโยชน์ พช./จ./อ.

แผนปฏบิัติการ การบริหารการจดัเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙

ที่ กิจกรรม
๒๕๕๘ ๒๕๕๙



หน่วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ

๑ กระทรวงมหาดไทย ส่ังการทุกจังหวัดเร่ือง การจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน ปี ๒๕๕๙ พช.
๒ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนแบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐาน พช.
๓ เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการบริหารการจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐาน แกผู้่รับผิดชอบระดับจงัหวัด พช.
๔ ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน ของ อปท. สถ./อปท.
๕ ฝึกอบรมผู้บันทึกและประมวลผลข้อมูลพืน้ฐาน ของ อปท. จ.
๖ จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานทุกครัวเรือน สถ./อปท.
๗ นิเทศและตรวจสอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน พช./จ./อ.
๘ บันทึกและประมวลผลข้อมูลพืน้ฐาน อ.
๙ ตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลพืน้ฐาน และน าเสนอขอ้มูลฯ ระดับ อปท . สถ./อปท.

๑๐ อปท. ส าเนาข้อมูลพืน้ฐานทัง้หมด พร้อมค ารับรองข้อมูลพืน้ฐาน ให้อ าเภอ สถ./อปท.
๑๑ ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลพืน้ฐาน ระดับอ าเภอ อ.
๑๒ อ าเภอ ส าเนาข้อมูลพืน้ฐานทัง้หมด พร้อมค ารับรองข้อมูลพืน้ฐาน ให้จังหวัด อ.
๑๓ ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลพืน้ฐาน ระดับจังหวัด จ.
๑๔ น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด จ.
๑๕ จงัหวัด ส าเนาขอ้มูลพืน้ฐานทัง้หมด พร้อมค ารับรองขอ้มูลพืน้ฐาน ให้กรมการพฒันาชุมชน จ.
๑๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้ประโยชน์ พช./สถ./จ./อ.

แผนปฏบิัติการ การบริหารการจดัเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ปี ๒๕๕๙

ที่ กิจกรรม
๒๕๕๘ ๒๕๕๙



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน ครัวเรือน อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน ครัวเรือน
1 กระบี่ 8    51   385     78,552 39 เพชรบูรณ์ 11  115 1,415  209,710
2 กาญจนบุรี 13  94   910     136,465 40 แพร่ 8    71   633     94,878
3 กาฬสินธุ์ 18  126 1,394  169,494 41 ภูเก็ต 3    12   91      60,983
4 ก าแพงเพชร 11  75   905     134,753 42 มหาสารคาม 13  131 1,902  190,370
5 ขอนแก่น 26  193 2,183  275,458 43 มุกดาหาร 7    52   515     72,373
6 จันทบุรี 10  67   666     78,877 44 แม่ฮ่องสอน 7    44   406     55,282
7 ฉะเชิงเทรา 11  88   846     123,588 45 ยโสธร 9    78   873     116,686
8 ชลบุรี 10  71   548     148,207 46 ยะลา 8    54   361     66,662
9 ชัยนาท 8    50   495     77,691 47 ร้อยเอ็ด 20  186 2,309  255,479
10 ชัยภูมิ 16  122 1,577  227,280 48 ระนอง 5    27   167     41,371
11 ชุมพร 8    66   713     89,370 49 ระยอง 8    52   412     105,406
12 เชียงราย 18  117 1,604  242,308 50 ราชบุรี 10  89   836     132,012
13 เชียงใหม่ 25  182 1,843  307,200 51 ลพบุรี 11  118 1,088  148,960
14 ตรัง 10  85   716     114,925 52 ล าปาง 13  88   849     154,495
15 ตราด 7    34   242     40,542 53 ล าพูน 8    44   494     91,195
16 ตาก 9    58   551     97,440 54 เลย 14  87   879     112,518
17 นครนายก 4    40   404     49,066 55 ศรีสะเกษ 22  202 2,551  247,875
18 นครปฐม 7    100 845     133,896 56 สกลนคร 18  124 1,474  221,344
19 นครพนม 12  95   1,056  140,419 57 สงขลา 16  115 922     175,001
20 นครราชสีมา 32  287 3,666  500,965 58 สตูล 7    35   270     61,051
21 นครศรีธรรมราช 23  162 1,521  279,786 59 สมุทรปราการ 6    31   318     172,541
22 นครสวรรค์ 15  124 1,388  212,128 60 สมุทรสงคราม 3    33   270     36,557
23 นนทบุรี 6    35   301     186,786 61 สมุทรสาคร 3    30   243     89,130
24 นราธิวาส 13  75   579     112,210 62 สระแก้ว 9    57   712     101,387
25 น่าน 15  96   846     98,196 63 สระบุรี 13  98   887     101,565
26 บึงกาฬ 8    50   553     76,250 64 สิงห์บุรี 6    38   332     32,836
27 บุรีรัมย์ 23  184 2,388  285,204 65 สุโขทัย 9    79   784     113,165
28 ปทุมธานี 6    48   402     142,474 66 สุพรรณบุรี 10  106 967     174,043
29 ประจวบคีรีขันธ์ 8    45   410     78,197 67 สุราษฎร์ธานี 18  116 985     170,273
30 ปราจีนบุรี 7    64   694     95,827 68 สุรินทร์ 17  158 2,094  250,305
31 ปัตตานี 12  107 615     107,190 69 หนองคาย 9    59   664     82,556
32 พระนครศรีอยุธยา 16  164 1,140  127,718 70 หนองบัวล าภู 6    57   606     80,571
33 พะเยา 9    60   687     90,943 71 อ่างทอง 7    60   432     54,255
34 พังงา 8    46   318     50,034 72 อ านาจเจริญ 7    55   588     70,616
35 พัทลุง 11  64   669     120,457 73 อุดรธานี 20  153 1,719  256,699
36 พิจิตร 12  85   857     101,942 74 อุตรดิตถ์ 9    64   589     98,140
37 พิษณุโลก 9    88   991     156,643 75 อุทัยธานี 8    63   590     66,445
38 เพชรบุรี 8    81   586     72,474 76 อุบลราชธานี 25  214 2,636  324,310

472 3,579 36,494 5,560,955 875 6,774 70,357 #######
รวมทัง้หมดจ ำนวน  875 อ ำเภอ  6,774 ต ำบล  70,357 หมู่บ้ำน  10,450,000  ครัวเรือน

จ ำนวนครัวเรือนเป้ำหมำยกำรจัดเก็บขอ้มลู จปฐ. ปี 2559

ที่ จังหวัด จ ำนวนเป้ำหมำย ที่ จังหวัด จ ำนวนเป้ำหมำย



อ ำเภอ อปท. ชมุชน ครัวเรือน อ ำเภอ อปท. ชมุชน ครัวเรือน
1 กระบี่ 8    10   63       11,971 39 เพชรบูรณ์ 9    16   165      29,415
2 กาญจนบุรี 12   27   188      25,225 40 แพร่ 8    13   126      22,205
3 กาฬสินธุ์ 15   24   271      35,790 41 ภูเก็ต 3    6    53       26,157
4 ก าแพงเพชร 6    14   157      18,505 42 มหาสารคาม 10   11   109      26,229
5 ขอนแก่น 24   34   471      74,631 43 มุกดาหาร 4    4    58       15,099
6 จันทบุรี 8    18   154      21,583 44 แม่ฮ่องสอน 5    5    35       4,956
7 ฉะเชิงเทรา 8    22   160      24,270 45 ยโสธร 8    9    63       15,590
8 ชลบุรี 11   30   515      173,196 46 ยะลา 6    9    112      25,263
9 ชัยนาท 6    9    69       9,619 47 ร้อยเอ็ด 14   17   188      34,554
10 ชัยภูมิ 13   20   139      31,898 48 ระนอง 4    6    50       5,416
11 ชุมพร 8    14   126      11,934 49 ระยอง 7    16   201      44,813
12 เชียงราย 15   27   277      54,839 50 ราชบุรี 9    23   250      33,314
13 เชียงใหม่ 21   29   357      71,079 51 ลพบุรี 9    14   155      31,334
14 ตรัง 9    14   101      18,667 52 ล าปาง 11   16   207      50,095
15 ตราด 5    9    56       7,468 53 ล าพูน 7    13   113      23,647
16 ตาก 9    12   108      22,121 54 เลย 11   14   124      25,488
17 นครนายก 4    5    47       7,446 55 ศรีสะเกษ 14   14   198      24,348
18 นครปฐม 7    17   252      23,314 56 สกลนคร 13   17   205      27,159
19 นครพนม 10   10   100      25,288 57 สงขลา 12   26   427      117,679
20 นครราชสีมา 28   46   572      134,674 58 สตูล 4    6    56       9,558
21 นครศรีธรรมราช 16   25   278      39,017 59 สมุทรปราการ 6    17   421      127,018
22 นครสวรรค์ 12   18   218      45,283 60 สมุทรสงคราม 3    5    41       7,089
23 นนทบุรี 6    10   350      40,731 61 สมุทรสาคร 3    10   129      27,909
24 นราธิวาส 11   14   183      30,911 62 สระแก้ว 6    8    89       16,863
25 น่าน 8    8    91       13,712 63 สระบุรี 13   21   273      36,198
26 บึงกาฬ 7    9    85       14,954 64 สิงห์บุรี 6    7    89       13,946
27 บุรีรัมย์ 21   24   277      49,564 65 สุโขทัย 9    13   135      21,570
28 ปทุมธานี 7    17   449      79,491 66 สุพรรณบุรี 10   21   172      34,465
29 ประจวบคีรีขันธ์ 8    16   161      29,515 67 สุราษฎร์ธานี 17   21   263      40,626
30 ปราจีนบุรี 7    12   89       10,449 68 สุรินทร์ 12   14   113      16,683
31 ปัตตานี 8    12   121      17,666 69 หนองคาย 5    8    96       18,690
32 พระนครศรีอยุธยา 16   28   455      49,724 70 หนองบัวล าภู 6    13   144      21,453
33 พะเยา 9    12   154      26,586 71 อ่างทอง 7    10   138      16,915
34 พังงา 8    9    39       5,754 72 อ านาจเจริญ 7    8    75       14,158
35 พัทลุง 7    9    92       11,259 73 อุดรธานี 15   30   435      73,799
36 พิจิตร 10   18   148      21,175 74 อุตรดิตถ์ 9    16   126      17,948
37 พิษณุโลก 9    14   175      27,392 75 อุทัยธานี 7    10   111      14,101
38 เพชรบุรี 6    11   187      28,210 76 อุบลราชธานี 18   24   303      43,339

657 7,735 1,344,911 ### 2,500,000

รวมทัง้หมดจ ำนวน 730 อ ำเภอ  1,168 อปท.  13,783 ชมุชน  2,500,000 ครัวเรือน

จ ำนวนครัวเรือนเป้ำหมำยกำรจัดเก็บขอ้มลูพ้ืนฐำน ปี 2559

ที่ จังหวัด จ ำนวนเป้ำหมำย ที่ จังหวัด จ ำนวนเป้ำหมำย



ค ำรับรองคณุภำพข้อมลู จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ระดับต ำบล 
ต ำบล.................................อ ำเภอ.................................จังหวัด................................. 

 

ต ำบลนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ตำมข้ันตอนต่ำงๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๑. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน จำกทุกหมู่บ้ำน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย 
-  ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้ฉีกแบบสรุปคณุภำพชีวิตของครัวเรือน (แบบ จปฐ. หน้ำ ๒๔/๕)             
   ให้แต่ละครัวเรือน และมีกำรพดูคุยโดยเฉพำะในตัวที่ไมผ่่ำนเกณฑ์ เรียบร้อยแล้ว 
-  ผู้จัดเก็บข้อมูล ไดร้่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล จปฐ.  และหัวหน้ำทีมจดัเก็บของหมู่บ้ำน  
   ได้ลงช่ือยืนยันควำมถูกต้อง เรยีบร้อยแล้ว  ก่อนท่ีจะรวบรวมส่งให้พัฒนำกร หรือผู้บันทึกข้อมลู จปฐ. 

๒. ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ได้บันทึกประมวลผล และตรวจสอบควำมถูกต้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓. ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔. ผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของต ำบลนี้ พบว่ำ มีตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก คือ 
 ๑) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................  
 ๒) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ.................   
 ๓) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................   

๕.  มีครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำคนละ ๓๐,๐๐๐ บำทต่อปี จ ำนวน................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ........ 

๖.  ต ำบลนี้ มีรำยได้เฉลี่ยคนละ....................................บำทต่อปี  

๗. พัฒนำกรและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ไดร้่วมน ำเสนอผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมระดับต ำบล 
(ผู้น ำท้องถิ่น ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (ถ้ำยงั จะด ำเนินกำรในวันที่................เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 
โดยมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของข้อมูล จปฐ. ของต าบลนี้ คิดเป็นร้อยละ ........................ 

 

ในกำรนี้ จึงขอส่งข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดของต ำบล จ ำนวน.......................ครัวเรือน จำก…............หมู่บ้ำน 
มำให้อ ำเภอ เพ่ือด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ต่อไป 

 
 

 (ลงชื่อ)......................................ผู้บันทึกข้อมูล            (ลงช่ือ)......................................พัฒนากรผู้ประสานงานต าบล 
         (......................................)                                     (......................................) 
        ............./........................./ ๒๕๕๙                            ............./........................./ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ทุกต ำบลต้องสง่แบบค ำรับรองฯ นี้  และส ำเนำข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ให้อ ำเภอ ภำยในวันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙  

แบบค ารับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข ๑ 



ค ำรับรองคณุภำพข้อมลู จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ระดับอ ำเภอ 
อ ำเภอ.................................จังหวัด................................. 

 
 

อ ำเภอนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ตำมข้ันตอนต่ำง ๆ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

๑. ไดจ้ัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน จำกทุกหมู่บ้ำน และต ำบล เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒. ได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ทุกต ำบล เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓. ไดป้ระมวลผล และตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูล จปฐ. ทั้งหมดของอ ำเภอทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔.   ผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของอ ำเภอนี้ พบว่ำมีตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก คือ 
 ๑) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................  
 ๒) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ.................   
 ๓) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................  

๕.  มีครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำคนละ ๓๐,๐๐๐ บำทต่อปี จ ำนวน................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ........ 

๖.  อ ำเภอนี้ มีรำยได้เฉลี่ยคนละ....................................บำทต่อปี 

๗.  พัฒนำกำรอ ำเภอ ได้น ำเสนอผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมอ ำเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
     เมื่อวันที่.........เดือน...............พ.ศ. ๒๕๕๙ (ถ้ำยัง จะด ำเนินกำรในวันที่.........เดือน.................พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 
โดยมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของข้อมูล จปฐ. ของอ าเภอนี้  เฉลี่ยร้อยละ .......................... 

(น ำค่ำควำมเชื่อม่ันในคุณภำพของข้อมูล จปฐ. ของทุกต ำบล มำหำค่ำเฉลี่ย) 

ในกำรนี้ จึงขอส่งข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดของอ ำเภอ จ ำนวน........................ครัวเรอืน จำก ..............หมู่บ้ำน 
................ต ำบล มำให้จังหวัด เพ่ือด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ต่อไป 
 

 
(ลงช่ือ)..................................................พัฒนาการอ าเภอ 

                             (..................................................) 
                             ............./........................./ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ทุกอ ำเภอต้องส่งแบบค ำรบัรองฯ นี้  และส ำเนำขอ้มูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙  ให้จังหวัด ภำยในวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๙ 

แบบค ารับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข ๒ 



 

ค ำรับรองคณุภำพข้อมลู จปฐ. ปี ๒๕๕๙  ระดับจังหวัด 

จังหวัด.......................................... 
 

 

จังหวัดนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ตำมข้ันตอนต่ำง ๆ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

๑. ไดจ้ัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน จำกทุกหมู่บ้ำน ต ำบล และอ ำเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒. ได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ทุกอ ำเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓. ได้ประมวลผล และตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูล จปฐ. ทั้งหมดของจังหวัด ทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔.  ผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของจังหวัดนี้ พบว่ำ มีตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก คือ 
 ๑) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน.............................. ......   คิดเป็นร้อยละ................  
 ๒) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ.................   
 ๓) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน................................ ....   คิดเป็นร้อยละ................   

๕.  มีครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำคนละ ๓๐,๐๐๐ บำทต่อปี จ ำนวน................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ........ 

๖.  จังหวัดนี้ มีรำยได้เฉลี่ยคนละ...................................บำทต่อปี 

๗.  พัฒนำกำรจังหวัด ได้น ำเสนอผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมจังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
     เมื่อวันที่.........เดือน...............พ.ศ. ๒๕๕๙ (ถ้ำยัง จะด ำเนินกำรในวันที่.........เดือน.................พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 
โดยมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของข้อมูล จปฐ. ของจังหวัดนี้ เฉลี่ยร้อยละ .......................... 

(น ำค่ำควำมเชื่อม่ันในคุณภำพของข้อมูล จปฐ. ของทุกอ ำเภอ มำหำค่ำเฉลี่ย) 

ในกำรนี้ จึงขอส่งข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดของจังหวัด จ ำนวน.........................ครัวเรือน จำก .............หมู่บ้ำน 
...............ต ำบล ..............อ ำเภอ  มำให้กรมกำรพัฒนำชุมชน 

 
 

(ลงช่ือ)..................................................พัฒนาการจังหวัด 
                             (.................................................) 
                             ............./........................./ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ทุกจังหวัดต้องส่งแบบค ำรับรองฯ นี้ พร้อมรำยงำนร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย(รำยงำน 
๕.๖) จ ำนวนประชำกรของแต่ละอ ำเภอ(รำยงำน ๕.๘) รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนของแต่ละอ ำเภอ(รำยงำน ๕.๑๕) และ
ส ำเนำข้อมูล จปฐ. ให้กรมฯ ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

แบบค ารับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข ๓ 



ค ำรับรองคณุภำพข้อมลูพื้นฐำน ปี ๒๕๕๙ ระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบำล.................................อ ำเภอ.................................จังหวัด................................. 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ ได้มกีำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน ปี ๒๕๕๙ ตำมข้ันตอนต่ำงๆ         
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

๑. จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน ทุกครัวเรือน จำกทุกชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย 
-  ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน ได้ฉีกแบบสรุปคณุภำพชีวิตของครัวเรือน (แบบสอบถำมข้อมลูพื้นฐำน หน้ำ ๒๔/๕)             
   ให้แต่ละครัวเรือน และมีกำรพดูคุยโดยเฉพำะในตัวที่ไมผ่่ำนเกณฑ์ เรียบร้อยแล้ว 
-  ผู้จัดเก็บข้อมูล ไดร้่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลพื้นฐำน  และหัวหน้ำทีมจดัเก็บของชุมชน  
   ได้ลงช่ือยืนยันควำมถูกต้อง เรยีบร้อยแล้ว  ก่อนท่ีจะรวบรวมส่งให้ผู้บันทึกข้อมูลพื้นฐำน 

๒. ผู้ประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐำน ได้ประมวลผล และตรวจสอบควำมถูกต้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓. ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลพ้ืนฐำน ปี ๒๕๕๙ ทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔. ผลกำรประมวลข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ พบว่ำ มีตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่ำนเกณฑ ์ 
มำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก คือ 

 ๑) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................  
 ๒) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ.................   
 ๓) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................   

๕. มีครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำคนละ ๓๐,๐๐๐ บำทต่อปี จ ำนวน................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ........ 

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ มีรำยได้เฉลี่ยคนละ....................................บำทต่อปี  

๗. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไดร้่วมน ำเสนอผลกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน ปี 
๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (ถ้ำยงั จะด ำเนินกำรในวันที่................เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๕๙ ) 

 ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ปี ๒๕๕๙ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ  
โดยมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ คิดเป็นร้อยละ ........................ 

ในกำรนี้ จึงขอส่งข้อมูลพ้ืนฐำน ปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน........................ครัวเรือน 
จำก….............ชุมชน  มำให้อ ำเภอ เพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ต่อไป 

 
 

 (ลงชื่อ)......................................ผู้บันทึกข้อมูล            (ลงช่ือ)......................................นักพัฒนำชุมชน/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
         (.......................................)                                     (......................................)  
         ............./........................./ ๒๕๕๙                            ............./........................./ ๒๕๕๙ 
 
 
 
หมายเหตุ   ทุก อปท. ต้องส่งแบบค ำรบัรองฯ นี้ และส ำเนำข้อมูลพื้นฐำน ปี ๒๕๕๙ ให้อ ำเภอ ภำยในวันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 

แบบค ารับรองข้อมูลพื้นฐาน หมายเลข ๑ 



ค ำรับรองคณุภำพข้อมลูพื้นฐำน ปี ๒๕๕๙ ระดบัอ ำเภอ 
อ ำเภอ.................................จังหวัด................................. 

 
 

อ ำเภอนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐำน ปี ๒๕๕๙ ตำมข้ันตอนต่ำง ๆ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

๑. ไดจ้ัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน ทุกครัวเรือน จำกทุกชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตเมือง               
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒. ได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลพ้ืนฐำน ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตเมือง 

 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓. ไดป้ระมวลผล และตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลพื้นฐำนทั้งหมด ของอ ำเภอทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔.   ผลกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน ของอ ำเภอนี้ พบว่ำ มีตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก คือ 
 ๑) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................  
 ๒) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ.................   
 ๓) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................  

๕.  มีครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำคนละ ๓๐,๐๐๐ บำทต่อปี จ ำนวน................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ........ 

๖.  อ ำเภอนี้ มีรำยได้เฉลี่ยคนละ....................................บำทต่อปี 

๗.  พัฒนำกำรอ ำเภอ ได้น ำเสนอผลกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน ปี ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมอ ำเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
       เมื่อวันที่.........เดือน...............พ.ศ. ๒๕๕๙ (ถ้ำยัง จะด ำเนินกำรในวันที่.........เดือน.................พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ปี ๒๕๕๙ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 
โดยมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของข้อมูลพื้นฐาน ของอ าเภอนี้ เฉลี่ยร้อยละ .......................... 
 (น ำค่ำควำมเชื่อม่ันในคุณภำพของข้อมูลพื้นฐำน ของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตเมือง มำหำค่ำเฉลี่ย) 
 

ในกำรนี้ จึงขอส่งข้อมูลพ้ืนฐำน ปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดของอ ำเภอ จ ำนวน........................ครัวเรือน จำก ..............ชุมชน 
................อปท.  มำให้จังหวัด เพ่ือด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ต่อไป 

 
 

(ลงช่ือ)..................................................พัฒนาการอ าเภอ 
                             (.................................................) 
                            ............./........................./ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ทุกอ ำเภอต้องส่งแบบค ำรบัรองฯ นี้  และส ำเนำขอ้มูลพื้นฐำน ปี ๒๕๕๙  ให้จังหวัด ภำยในวนัที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๙ 

แบบค ารับรองข้อมูลพื้นฐาน หมายเลข ๒ 



 

ค ำรับรองคณุภำพข้อมลูพื้นฐำน ปี ๒๕๕๙  ระดบัจังหวัด 

จังหวัด.......................................... 
 

 

จังหวัดนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐำน ปี ๒๕๕๙ ตำมข้ันตอนต่ำง ๆ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

๑. ได้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน ทุกครัวเรือน จำกทุกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตเมือง และอ ำเภอ        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒. ได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลพ้ืนฐำน ทุกอ ำเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓. ได้ประมวลผล และตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลพ้ืนฐำน ทั้งหมดของจังหวัด ทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔.  ผลกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดนี้ พบว่ำ มีตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก คือ 
 ๑) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................  
 ๒) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ.................   
 ๓) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................   

๕.  มีครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำคนละ ๓๐,๐๐๐ บำทต่อปี จ ำนวน................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ........ 

๖.  จังหวัดนี้ มีรำยได้เฉลี่ยคนละ...................................บำทต่อปี 

๗.  พัฒนำกำรจังหวัด ได้น ำเสนอผลกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน ปี ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมจังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว        
     เมื่อวันที่.........เดือน...............พ.ศ. ๒๕๕๙ (ถ้ำยัง จะด ำเนินกำรในวันที่.........เดือน.................พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ปี ๒๕๕๙ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 
โดยมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนี้  เฉลี่ยร้อยละ .......................... 

(น ำค่ำควำมเชื่อม่ันในคุณภำพของข้อมูลพ้ืนฐำน ของทุกอ ำเภอ มำหำคำ่เฉลี่ย) 

ในกำรนี้ จึงขอส่งข้อมูลพ้ืนฐำน ปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดของจังหวัด จ ำนวน........................ครวัเรือน จำก .............ชุมชน 
...............อปท. ..............อ ำเภอ  มำให้กรมกำรพัฒนำชุมชน 

 
 

(ลงช่ือ)..................................................พัฒนาการจังหวัด 
                             (.................................................) 
                             ............./........................./ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ทุกจังหวัดต้องส่งแบบค ำรับรองฯ นี้ พร้อมรำยงำนร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย(รำยงำน 
๕.๖) จ ำนวนประชำกรของแต่ละอ ำเภอ(รำยงำน ๕.๘) รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนของแต่ละอ ำเภอ(รำยงำน ๕.๑๕) และ
ส ำเนำข้อมูลพื้นฐำน ให้กรมฯ ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

แบบค ารับรองข้อมูลพื้นฐาน หมายเลข ๓ 



ค ำรับรองคณุภำพข้อมลูรวม ปี ๒๕๕๙  ระดับอ ำเภอ 
(ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐำน) 

อ ำเภอ.................................จังหวัด................................. 
 

 

อ ำเภอนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลรวม ปี ๒๕๕๙ ตำมข้ันตอนต่ำง ๆ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ดังนี้ 

๑. ได้จัดเก็บข้อมูลรวม ทุกครัวเรือน จำกทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน และต ำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒. ได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลรวม ทุกต ำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓. ได้ประมวลผล และตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลรวมทั้งหมดของอ ำเภอ ทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔. ผลกำรจัดเก็บข้อมูลรวมของอ ำเภอนี้ พบว่ำ มีตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก คือ 
 ๑) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................  
 ๒) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ.................   
 ๓) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................   

๕. มีครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำคนละ ๓๐,๐๐๐ บำทต่อปี จ ำนวน................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ........ 

๖. อ ำเภอนี้ มีรำยได้เฉลี่ยคนละ...................................บำทต่อปี 

 ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลรวม ปี ๒๕๕๙ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ โดยมีความเชื่อม่ัน
ในคุณภาพของข้อมูลรวมของอ าเภอนี้ เฉลี่ยร้อยละ .......................... 

(น ำค่ำควำมเชื่อม่ันในคุณภำพของข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพ้ืนฐำน มำหำค่ำเฉลี่ย) 

ในกำรนี้ จึงขอส่งข้อมูลรวม ปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดของอ ำเภอ จ ำนวน....................ครัวเรือน จำก .............หมู่บ้ำน/ชุมชน 
...............ต ำบล/อปท. มำให้จังหวัด เพื่อด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ต่อไป 

 
 

(ลงช่ือ)..................................................พัฒนาการอ าเภอ 
                            (...................................................) 
                            ............./........................./ ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ทุกอ ำเภอต้องส่งแบบค ำรบัรองฯ นี้ และส ำเนำข้อมูลรวม ปี ๒๕๕๙  ให้จังหวัด  
                ภำยในวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๙ 



ค ำรับรองคณุภำพข้อมลูรวม ปี ๒๕๕๙  ระดับจังหวัด 
(ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐำน) 

จังหวัด.......................................... 
 

 

จังหวัดนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลรวม ปี ๒๕๕๙ ตำมข้ันตอนต่ำง ๆ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ดังนี้ 

๑. ได้จัดเก็บข้อมูลรวม ทุกครัวเรือน จำกทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน ต ำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ ำเภอ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

๒. ได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลรวม ทุกอ ำเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓. ได้ประมวลผล และตรวจสอบควำมถูกต้องข้อมูลรวมทั้งหมดของจังหวัด ทุกตัวชี้วัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔.  ผลกำรจัดเก็บข้อมูลรวมของจังหวัดนี้ พบว่ำ มีตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่ำนเกณฑ์มำกที่สุด ๓ ล ำดับแรก คือ 
 ๑) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................  
 ๒) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ.................   
 ๓) ตัวชี้วัดที่...................   ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน....................................   คิดเป็นร้อยละ................   

๕.  มีครัวเรือนที่มรีำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำคนละ ๓๐,๐๐๐ บำทต่อปี จ ำนวน................ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ........ 

๖.  จังหวัดนี้ มีรำยได้เฉลี่ยคนละ...................................บำทต่อปี 

 ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลรวม ปี ๒๕๕๙ อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ โดยมีความเชื่อม่ัน
ในคุณภาพของข้อมูลพรวมของจังหวัดนี้  เฉลี่ยร้อยละ .......................... 

(น ำค่ำควำมเชื่อม่ันในคุณภำพของข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพ้ืนฐำน มำหำค่ำเฉลี่ย) 

ในกำรนี้ จึงขอส่งข้อมูลรวม ปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดของจังหวัด จ ำนวน.......................ครัวเรือน จำก ...............หมู่บ้ำน/
ชุมชน ...............ต ำบล/อปท. ...............อ ำเภอ  มำให้กรมกำรพัฒนำชุมชน  

 
 

(ลงช่ือ)..................................................พัฒนาการจังหวัด 
                             (.................................................) 
                             ............./........................./ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ทุกจังหวัดต้องส่งแบบค ำรับรองฯ นี้ พร้อมรำยงำนร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย(รำยงำน 
๕.๖) จ ำนวนประชำกรของแต่ละอ ำเภอ(รำยงำน ๕.๘) รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนของแต่ละอ ำเภอ(รำยงำน ๕.๑๕) และ
ส ำเนำข้อมูลรวมใหก้รมฯ ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 



แนวทางการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. และข้อมลูพื้นฐาน ปี ๒๕๕๙ 
“ข้อมูลดี มีคุณภาพ ทันก าหนด ใช้ประโยชน์ได้จริง” 

 
๑. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อเท็จจริง 
 เปรียบเทียบข้อมูลในแบบสอบถามและโปรแกรมฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อเท็จจริง 

๒. การประมวลผลข้อมูล 
 ๒.๑ การประมวลผลข้อมูล จปฐ. ๑ และข้อมูล จปฐ. ๒ ต้องผ่านทุกขั้นตอน และผลการประมวล ต้องไม่
พบข้อมูลที่มีครัวเรือนไม่บันทึกข้อมูลสมาชิก ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนซ้้า  ครัวเรือนที่มีเลขบัตรประชาชนซ้้า 
ครัวเรือนที่มีบ้านเลขที่ซ้้า ไม่ได้บันทึกข้อมูลระดับความสุข หรือมีการแจ้งเตือนข้อมูลอ่ืนๆ ที่ไม่ครบถ้วน หากพบ
หรือระบบมีการแจ้งเตือน ต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อเท็จจริง  

๒.๒ การประมวลผลข้อมูลรวม ระดับอ้าเภอ และจังหวัด ให้ผลรวมของทุกตัวชี้วัด ของข้อมูล จปฐ. รวม
กับข้อมูลพื้นฐาน ต้องได้เท่ากับข้อมูลรวม 

๓. จ านวนครัวเรือน 
  ๓.๑ จ้านวนครัวเรือนที่ประมวลผลได้ต้องครบถ้วน ตรงตามค้ารับรองคุณภาพข้อมูล 
  ๓.๒ หมู่บ้านที่มีจ้านวนครัวเรือนน้อยกว่า ๑๐ ครัวเรือน ท้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง อาจมีบาง
หมู่บ้านใช้พ้ืนที่ในการบันทึกข้อมูลผิดพลาดได้  

๔. เลขประจ าตัวประชาชน 
 เลขประจ้าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของหัวหน้าครัวเรือน ต้องกรอกและบันทึกให้ถูกต้องและครบทุก
ครัวเรือน โดยหัวหน้าครัวเรือนต้องเป็นคนไทย และเลขประจ้าตัวประชาชนไม่มีซ้้าในระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ 
และจังหวัด  

๕. ชื่อ-นามสกุล 
  ต้องกรอกและบันทึกชื่อ-นามสกุลเป็นอักษรภาษาไทยให้ครบทุกครัวเรือน ไม่ปล่อยว่างไว้ หรือใช้
เครื่องหมายใดๆ แทน 

๖. บ้านเลขที ่
ต้องกรอกและบันทึกให้ครบทุกครัวเรือน กรณีเป็นครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ ให้ใส่ ๙๙๙๙/๑, ๙๙๙๙/๒, 

๙๙๙๙/๓, ๙๙๙๙/... และในหมู่บ้าน/ชุมชนเดียวกันต้องไม่มีบ้านเลขท่ีซ้้ากัน ยกเว้นกรณีมีบ้านเลขที่ซ้้าแต่จ้าแนก
ครัวเรือนได้จากการกรอกชื่อซอย 

๗. ความถูกต้องของรายงาน 
รายงาน ๕.๑ สรุปผลข้อมูล จปฐ. ๒ ระดับจังหวัด ต้องเท่ากับ รายงาน ๕.๒ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ราย

ตัวชี้วัด รายงาน ๕.๖ ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงล้าดับจากมากไปน้อย และรายงาน ๕.๑๕ รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน 

 
 
 
 

/๘. รายได้... 
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๘. รายได้เฉลี่ย 
๘.๑ รายได้เฉลี่ยจากรายงาน ๕.๔ ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย ตามเกณฑ์ก้าหนดเอง กรณีรายได้เฉลี่ย

มากกว่า ๑ ล้านบาท ให้ตรวจสอบจากข้อมูลอาชีพ หากพบว่ามีจ้านวนครัวเรือนมากและไม่มีอาชีพ ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลตามข้อเท็จจริงอีกครั้ง กรณีรายได้เฉลี่ยมากกว่า ๐ บาท ต้องเท่ากับจ้านวนครัวเรือนที่บันทึกทั้งหมด กรณี
พบว่าไม่เท่ากัน ให้ตรวจสอบการไม่บันทึกความสัมพันธ์เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือรหัสพ้ืนที่หมู่บ้านไม่สัมพันธ์กับ
รหัสพ้ืนที่ต้าบล 

๘.๒ รายได้บุคคลเฉลี่ยในค้ารับรองคุณภาพข้อมูล ต้องตรงกับรายงาน ๕.๑๕ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
ของแต่ละอ้าเภอในจังหวัด  

๙. จ านวนประชากร 
๙.๑ จ้านวนประชากรของแต่ละอ้าเภอ และจ้านวนประชากรจ้าแนกตามช่วงอายุ การศึกษา อาชีพ และ

ศาสนา (รายงานที่ ๕.๘ -๕.๑๒) ต้องมีจ้านวนประชากรชาย ประชากรหญิง และประชากรรวม เท่ากันทุกรายงาน 
๙.๒ จ้านวนประชากรของแต่ละหมู่บ้านในต้าบล ต้องมีจ้านวนประชากรมากกว่าจ้านวนครัวเรือน ต้อง  

ไม่บันทึกเฉพาะหัวหน้าครัวเรือน สามารถตรวจสอบได้จากรายงานที่ ๓.๘ จ้านวนครัวเรือนรายหมู่บ้าน (จ้านวน
ครัวเรือนที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดของหมู่บ้านนั้น ลบด้วย ผลรวมของจ้านวนประชากรชายหญิงของหมู่บ้านนั้น ต้อง
ไม่เท่ากับ ๐ หากพบว่า ผลลบเป็น ๐ หมายถึงไม่บันทึกสมาชิกในครัวเรือน) 

๙.๓ จ้านวนประชากรผู้สูงอายุ กรณีพบช่วงอายุ ๑๐๑ ปีขึ้นไป ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  

๑๐. การส่งแฟ้มข้อมูล 
จังหวัดประมวลผลข้อมูล แบ่งเป็น ๓ แฟ้มข้อมูล ดังนี้  
๑) แฟ้มข้อมูล จปฐ. (เขตชนบท)  
๒) แฟ้มข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) 
๓) แฟ้มข้อมูลรวม (ข้อมูล จปฐ. ประมวลผลรวมกับ ข้อมูลพ้ืนฐาน) 
และส้าเนาแฟ้มข้อมูล ส่งกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมค้ารับรองคุณภาพข้อมูลฯ ระดับจังหวัด รายงานที่ 

๕.๖ ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงล้าดับจากมากไปน้อย รายงานที่ ๕.๘ จ้านวนประชากรของแต่ละอ้าเภอใน
จังหวัด และรายงานที่ ๕.๑๕ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของแต่ละอ้าเภอในจังหวัด 

ข้อแนะน า (เพิ่มเติม) 
ชื่อไฟล์ที่ส่งออก ต้องขึ้นต้นด้วย “จปฐ59-......” เท่านั้น ห้ามท้าการเปลี่ยนชื่อ เพราะหากไม่สามารถ

ส่งออกข้อมูลได้ แสดงว่าเป็นข้อมูลที่มีปัญหาและไม่สามารถส่งออกข้อมูลได้ หรือพ้ืนที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลต่อการ
ประมวลผลข้อมูลในระดับต่างๆ ต่อไป 

 
**************************************** 
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