รายงานการประชุมคณะทางาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 25๖๐- 25๖๔ ระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๒/25๖๑
วันที่ 20 พฤศจิกายน 25๖1
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ฝั่งทางรถไฟ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
******************************************
ผู้เข้าประชุม

- ๒ -

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานที่ประชุม แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ ค และให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนาข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒ นาชนบททุกระดับ การกาหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการ
พัฒนาชนบทด้วย”
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจาทุกปี และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ทุกสองปี และ
ให้จังหวัดดาเนินการตามแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล และห้วงเวลาที่กาหนด เพื่อให้การบริหารการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค ปี ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทุก
ครั ว เรื อ น รวมทั้ งสามารถน าข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการวางแผนแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ
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วันนี้เป็นการประชุมคณะทางานบริห ารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามคาสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๔๙/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ขอให้ผู้เข้าประชุมตรวจและรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/25๖๑ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทานตะวัน ชั้น ๔ ศาลากลาง
จังหวัดสระบุรี มีทงั้ หมด ๙ หน้า หากต้องการแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒
นางสาวนั นทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒ นาการจังหวัดสระบุ รี แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย
กาหนดจานวนครัวเรือนเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒ สาหรับจังหวัดสระบุรี จานวน ๑๓๘,๑๘๒
ครัวเรือน ในปี ๒๕๖๑ จัดเก็บได้ ๑๓๘,๑๙๒ ครัวเรือน และเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลกชช. ๒ค จานวน ๘๘๗
หมู่บ้าน ซึง่ ได้กระจายเป้าหมายให้อาเภอ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาเภอ
เมืองสระบุรี
แก่งคอย
หนองแค
วิหารแดง
หนองแซง
บ้านหมอ
ดอนพุด
หนองโดน
พระพุทธบาท

การปกครอง

รูปแบบ อปท.

ตาบล หมู่บ้าน ทม. ทต. อบต. รวม
11
77
1 3
7
11
14 117 2
11 13
18 181
- 4 15 19
6
54
- 2
6
8
9
69
- 1
5
6
9
79
- 6
3
9
4
28
- 1
1
2
4
34
- 1
3
4
9
68
1 5
2
8

เป้าหมาย
เป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
จปฐ.
กชช. ๒ค
(ครัวเริอน)
(หมู่บา้ น)
19,883
76
24,165
107
22,240
176
8,728
54
3,890
59
11,570
66
1,694
9
3,559
33
10,217
68
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ที่

อาเภอ

การปกครอง

ตาบล หมู่บ้าน ทม.
10 เสาไห้
12 102
11 มวกเหล็ก
6
80
12 วังม่วง
3
31
13 เฉลิมพระเกียรติฯ
6
53
รวมทั้งสิ้น
111 973 4
มติที่ประชุม รับทราบ

เป้าหมาย
เป้าหมาย
รูปแบบ อปท.
จัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
จปฐ.
กชช. ๒ค
ทต. อบต. รวม (ครัวเริอน)
(หมู่บา้ น)
6
4
10
7,669
81
1
6
7
11,986
79
3
1
4
4,403
30
1
6
7
8,178
49
34 70 108 138,182
887

๔.๒ แผนปฏิบัติการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เริ่มดาเนินการจัดเก็บพร้อม
กันทั่วประเทศ ธันวาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอปรับแผนดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ให้กระชับขึ้น เพื่อให้มีเวลาในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
๔.๒.๑ ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
(๑) ระดับ อปท. ส่งข้อมูลให้อาเภอ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
(๒) ระดับ อาเภอ ส่งข้อมูลให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(๓) ระดับจังหวัด ส่งข้อมูลให้กรมฯ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๔.๒.๒ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
(๑) ระดับ อปท. ส่งข้อมูลให้อาเภอ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(๒) ระดับ อาเภอ ส่งข้อมูลให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
(๓) ระดับจังหวัด ส่งข้อมูลให้กรมฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๓ ขั้นตอนและวิธีดาเนินการบริหารจัดเก็บข้อมูล
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี แจ้งขั้นตอนและ
วิธีดาเนินการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดังนี้
(1) คัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่อง อยู่ในพื้นที่
ทีจ่ ัดเก็บข้อมูล เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นาชุมชน หัวหน้าคุ้ม อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อสม.
หรือ อาสาสมัครอื่น ๆ
(๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลฯ แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล โดย
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1 คน จัดเก็บประมาณ 40 ครัวเรือน ดาเนินการระดับอาเภอ
(3) ผู้จัดเก็บข้อมูล ทาการสัมภาษณ์ข้อมูล จากหัวหน้าครัวเรือน หรือภรรยา หรือ
สมาชิกของครัวเรือนที่สามารถให้คาตอบได้โดยให้สมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่อยู่ร่วมกัน ให้ข้อมูลพร้อมกันด้วย
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ และรับทราบปัญหาต่าง ๆ

- ๕ (4) หลังจากสัมภาษณ์ข้อมูลฯ ทุกข้อแล้ว หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ
ผู้จัดเก็บข้อมูล ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง
(5) ผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ให้ข้อมูล ช่วยกันสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลของครัวเรือน
ว่าผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องใดบ้าง ลงในหน้าแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน แล้วมอบให้หัวหน้า
ครัวเรือนเพื่อรับทราบผลการจัดเก็บข้อมูล ของครัวเรือนตนเอง
(6) ให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูล
ที่ถูกต้องเป็นจริงก่อนที่จะมีการรวบรวมส่งบันทึกและประมวลผลข้อมูล เป็นภาพรวมของหมู่บ้านและตาบล
ต่อไป
(7) พัฒนากรผู้ประสานงานตาบลและผู้บันทึกข้อมูลนาผลการจัดเก็บข้อมูล ระดับ
ตาบล เสนอต่อที่ประชุมระดับตาบลหรือเวทีประชาคมตาบล เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา
ชุมชน และประชาชน ได้รับทราบและร่วมตรวจสอบ/ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
(8) คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล แต่ละตาบล ประมวลผลเป็นภาพรวมของอาเภอ และนาเสนอผลในที่ประชุมระดับอาเภอ
ให้รับทราบ และร่วมตรวจสอบ/ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
(9) คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล แต่ละอาเภอ ประมวลผลเป็นภาพรวมของจังหวัด และนาเสนอผลในที่ประชุมระดับจังหวัด
ให้รับทราบ และร่วมตรวจสอบ/ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ เครื่องชี้วัด จปฐ. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ กชช. ๒ค
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า เครื่องชี้วัดข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐
–๒๕๖๔) มี ๕ หมวด ๓๑ ตัวชี้วัด ดังนี้
หมวดที่ ๑ สุขภาพ
มี ๗ ตัวชี้วัด
หมวดที่ ๒ สภาพแวดล้อม
มี ๗ ตัวชี้วัด
หมวดที่ ๓ การศึกษา
มี ๕ ตัวชี้วัด
หมวดที่ ๔ การมีงานทาและรายได้ มี ๔ ตัวชี้วัด
หมวดที่ ๕ ค่านิยม
มี ๘ ตัวชี้วัด
เครื่องชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ ( ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มี ๗ ด้าน ๓๓ ตัวชี้วัด ดังนี้
ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน
มี ๗ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๒ สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี ๗ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๓ สุขภาวะและอนามัย
มี ๓ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๔ ความรู้และการศึกษา
มี ๓ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๕ การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน มี ๕ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มี ๕ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๗ ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ
มี ๓ ตัวชี้วัด
มติที่ประชุม รับทราบ

- ๖ ๔.๕ การดูรายงานข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ใช้ระบบ Online ในการบันทึกข้อมูล จปฐ.
หน่วยงานราชการ สามารถลงทะเบียนผู้ดูรายงานได้ ผ่าน www.ebmn.cdd.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ

บุคคลทั่วไป และ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ปัญหา อุปสรรค ในการเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า จากการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. ปีที่ผ่านมา ปี 2561 มีปัญหา อุปสรรค และได้แก้ไขปัญหา ดังนี้
ปัญหา
ครัวเรือน ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
เนื่องจากต้องให้เลขประจาตัวประชาชน กลัวว่าจะ
นาเลขประจาตัวประชาชนไปใช้ในทางทุจริต
ครัวเรือน ให้ข้อมูลไม่ตรง โดยเฉพาะเรื่องรายได้
เนื่องจากกลัวเรื่องเสียภาษี
และกลัวไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ผู้จัดเก็บเข้าไม่ถึงครัวเรือน โดยเฉพาะ หมู่บ้านจัดสรร
ขนาดใหญ่ ที่มี รปภ. / แมนชั่น บ้านเช่า
แบบจัดเก็บข้อมูลมีไม่เพียงพอ แก้ปัญหาโดยใช้แบบ
จัดเก็บแบบย่อ

แนวทางการแก้ไข
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงการจัดเก็บข้อมูล และการ
นาไปใช้ประโยชน์ / หาผู้จดั เก็บที่คนในหมู่บ้าน
ชุมชน ให้ความเชื่อถือ
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงการจัดเก็บข้อมูล และการ
นาไปใช้ประโยชน์ / หาผู้จดั เก็บที่คนในหมู่บ้าน
ชุมชน ให้ความเชื่อถือ
ขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้าน / ผู้ดูแลแมนชั่น
จัดเก็บข้อมูลฯ
ใช้แบบจัดเก็บแบบย่อ (มีคาถามเฉพาะปีที่จัดเก็บ)

นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของข้อมูล ข้อมูลที่ถูกต้อง จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างไร จัดเก็บข้อมูลไปเพื่ออะไร การวางแผนการทางานให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญ
๒) กาหนดเวลาการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม
๓) ทีมงานต้องใส่ใจว่าเราหวังผลสัมฤทธิ์ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หลาย ๆ หน่วยงานข้อมูล
ไม่ตรงกัน หน่วยงานต่าง ๆ จึงไม่อยากนาไปใช้ประโยชน์
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562
มติทปี่ ระชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๒ แผนการแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี จากการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. ปี 2561
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี แจ้งว่าจากการจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี จากการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. ปี 2561 จานวน 306 ครัวเรือน

- ๗ -

อาเภอ
เมืองสระบุรี
แก่งคอย
หนองแค
หนองแซง
บ้านหมอ
เสาไห้
พระพุทธบาท
วิหารแดง
มวกเหล็ก
หนองโดน
ดอนพุด
วังม่วง
เฉลิมพระเกียรติฯ
รวม

เขตชนบท
(ครัวเรือน)
12
8
14
17
1
2
23
77

เขตเมือง
(ครัวเรือน)
197
3
1
27
1
229

รวม
(ครัวเรือน)
12
8
14
214
4
1
29
24
306

เพื่อแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายข้างต้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาร่างแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ขอความ
ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทาแผนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 09.45 น.
(ลงชื่อ) พรทิพย์ กิ่งนอก
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กิ่งนอก)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ลงชื่อ) บุญเทียม ขุนทอง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวบุญเทียม ขุนทอง)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

