.

f1.alJfl15~ vaJ'W1Yi~lJ'W'lJfJ6i~51tl~~b~hJ(PIf11'a~h
~'W~1'W
cd'

(~iJey.) bb~~1JfJ~~~'U~1'W5~~'U'Y!:J.hj'1'W
dli

'U

d!t

\J

111btl'Wbb'WTVl1-;J
b'Wm'a~(PI'l'i11A1"1m5

13

~ei'O)<1

'i:A5-:jfl15fl15~(PI bfh.Hj'fJ~ ~A11~;;Jl btJ'W

"

b~fJi,~6l11!fl-:jl'W~vaJ'W1Yi~Yi'W~"I'Y!1(P1

51t1~~1.£)tI(PI(F)1~ bElflm5~r;:t\J:l.l1'1"f;if.)~'li

https:/ /rdic.cdd.go.th

b~~b&l:l.l ,~~

(flYilJ. ~A)

bil 'Wf)~m'alJ

~

bbG1:::m~15fl(PI11'Wb'Y!~ (PIbElf16{15

~1yjEl "tl5:::m~/'Y!lr\JRmt"lf115n

.

~'WiJ Sf15Sf'WI,'1'1~ b~ elf115~ vaJ'WIYi:l.lYi'W

"

1'1'15. 0 ~g<1g

'O)b'10~

1 'Y156{15 0 ~<v<1(T1 c:9",~o - ~<v
'tl5'l!rruiJ~

b~f1'Y15fJUfl6l moiO<1oo@saraban.mail.go.th

U'l"l"l>I3f1"i ~'1u':i,) nlTuf'l-.l u.~~'tllJ'tIU~-.l CilULf}-.,:j

mvluu

1~

1ID1t"'V1t"

Change for Good

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ
่ มล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : เสรมสร้
ิ างขีดความสามารถของชุมชนในการบร ิหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บร ิหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. การบรหารการจั
ิ
ดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.1 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.1.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครอื่ งมืออิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์

เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทุกครัวเร ือน

(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) สาหรับใช้ในการตรวจสอบ ว ิเคราะห์และใช้เป็นเป้าหมายในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ว ิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงอื่ นไขของกิจกรรม
1. กรมฯ จัดทาบัญชีจด
ั สรรครัวเร ือนเป้าหมาย และจัดสรรงบประมาณตามจานวนครัวเร ือนเป้าหมาย

ของจังหวัด

2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ จัดทาทะเบียนพื้นทีแ
่ ละจานวนครัวเร ือนเป้าหมายในการ

จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และจัดเก็ บข้อมูล กชช. 2ค ในหมู่บ้านเขตชนบท (เขตองค์การบร ิหารส่วนตาบล และ
เทศบาลตาบลทีย
่ กฐานะจาก อบต.) ตามจานวนเป้าหมาย
ทีก
่ รมการพัฒนาชุมชนกาหนด

3. ทบทวนและแต่งตั้งคาสั่งคณะทางานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกระดับ

4. แต่ งตั้ งอาสาสมัครจัดเก็ บข้อมูลความจาเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.) โดยอาสาสมัครจัดเก็ บ 1 คนต่อ 40

ครัวเรอน
ื

5. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจาปี 2564 โดยผู้จด
ั เก็บข้อมูล ทาการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล

ครัวเรอนตามข้
ื
อคาถามข้อมูล จปฐ. ด้วยเครอื่ งมืออิเล็กทรอนิกส์และสัญญาณเคร ือข่า ยอินเทอร์เน็ต
ของผู้จด
ั เก็บเอง

6. เมื่อสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเร ือนหร ือผู้แทนฯ แล้วเสร็จ ผู้จด
ั เก็บข้อมูลทาการตรวจสอบข้อมูล

ครัวเรอน
ื และให้หัวหน้าครัวเร ือนหร ือผู้แทนฯ ลงนามรับรองข้อมูลฯ ของครัวเร ือน (ทุกครัวเร ือน)

7. ผู้จด
ั เก็บข้อมูล ส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบประมวลผลเพื่อเข้าสู่เวทีตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ ระดับจังวัด เพื่อทาการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลต่อไป
กลุม
่ เป้าหมาย

ทุกครัวเร ือน ใน 76 จังหวัด

หน่วยดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

พื้นทีด
่ าเนินการ

ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใน 76 จังหวัด

งบประมาณ

ระยะเวลา

232,200,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร

ดาเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)

ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จานวน 12,900,000 ครัวเร ือน มีความถูกต้อง
ตัวชีว้ ัดกิจกรรม

ครบถ้วน และมีคุณภาพ

มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จานวน 12,900,000 ครัวเร ือน

หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าทีผ
่ รู้ บ
ั ผิดชอบ 1. นายชัยทวัตน์ ดาศร ีสวัสดิ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์ 08 9924 1535, 0 2141 6279

2. นางสาวนัฐธีรา จันพล นักว ิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 08 4922 3699, 0 2141 6302
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1.2 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.2.1 นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

2. เพื่อนาเสนอผลคุณภาพชีว ิตของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณชนได้รบ
ั ทราบ
3. เพื่อสร้างกระบวนการเร ียนรูข้ องประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ว ิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงอื่ นไขของกิจกรรม

1. พัฒนากรผู้ประสานงานตาบลและผู้จด
ั เก็บข้อมูล นาเสนอข้อมูล จปฐ. รายหมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล ต่อ

ทีป
่ ระชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาอย่างน้อยประกอบด้วย

- นาเสนอรายงานผลข้อมูลฯ ทีส
่ าคัญ เช่น รายงานประชากร รายงานผลตัวชีว้ ัดทีผ
่ ่านเกณฑ์/ไม่ผ่าน

เกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเร ือนทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของ
คนในครัวเรอนต่
ื
อปี และอื่น ๆ

2. ผู้บรหารท้
ิ
องถิ่น ผู้นาท้องที่ และผู้นาชุมชน ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. (ถ้ามี)

4. รับรองและยืนยันข้อมูลฯ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และตาบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแจ้ง

สานักงานพั ฒนาชุมชนอาเภอทราบ เพื่อเสนอข้อมูลฯ ต่ อคณะบร ิหารการจัดเก็ บข้อมูลฯ ระดั บอาเภอ

5. ส่งเสร ิมการนาข้อมูล จปฐ. ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนระดับตาบล/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน
่
กลุม
่ เป้าหมาย

คณะทางานบร ิหารการจัดเก็ บข้อมูลฯ ระดับตาบล ผู้บร ิหารท้องถิ่น ผู้บร ิหารท้องที่
และผู้นาชุมชน ในเขตพื้นทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- องค์การบร ิหารส่วนตาบล

จานวน 5,305 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 20 คน

- เทศบาลตาบล

จานวน 2,248 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 20 คน

- เทศบาลเมือง

จานวน

- เทศบาลนครและเมืองพัทยา จานวน
งบประมาณ

หน่วยดาเนินงาน
พื้นทีด
่ าเนินการ

- เทศบาลเมือง

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทัว่ ประเทศ แยกเป็น
จานวน 5,305 แห่ง

จานวน 2,248 แห่ง

จานวน

- เทศบาลนครและเมืองพัทยา จานวน
ระยะเวลา

ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั

31 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 20 คน

37,320,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร

- องค์การบร ิหารส่วนตาบล
- เทศบาลตาบล

191 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 20 คน

191 แห่ง

31 แห่ง

ดาเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกันยายน 2564) จานวน 1 วัน

1. ได้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทีม
่ ีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ
2. ผู้บร ิหารท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ และผู้นาชุมชน ได้ตรวจสอบ

และรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนอย่าง
เป็นรูปธรรม
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ตัวชีว้ ัดกิจกรรม

จานวน 7,775 แห่ง

1. ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้รบ
ั การรับรองคุณภาพ และถูกต้องครบถ้วน
2. ครัวเร ือนทีไ่ ด้รบ
ั การจัดเก็ บข้อมูล ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูล

ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

3. ผู้บร ิหารส่วนราชการภู มิภาคและภาคี ได้ตรวจสอบและรับทราบข้อมูลของ

หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าทีผ
่ รู้ บ
ั ผิดชอบ 1. นายชัยทวัตน์ ดาศร ีสวัสดิ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์ 08 9924 1535, 0 2141 6279

2. นางสาวนัฐธีรา จันพล นักว ิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 08 4922 3699, 0 2141 6302

หมายเหตุ : 1. จานวนและสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมฯ ใช้ข้อมูลตามฐานข้อมูลจานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด จากกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563)

2. กรณีทอ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกฐานะ ยุบรวมหร ืออื่น ๆ ให้ใช้จานวนและพื้นที่

เป้าหมายเดิมตามทีก
่ รมฯ จัดสรร
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1.2.2 นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

2. เพื่อนาเสนอผลคุณภาพชีว ิตของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณชนได้รบ
ั ทราบ
3. เพื่อสร้างกระบวนการเร ียนรูข้ องประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ว ิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงอื่ นไขของกิจกรรม

1. พัฒนาการจังหวัดนาเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) รายอาเภอ ในภาพรวม

ทัง้ หมดของจังหวัด ต่อทีป
่ ระชุมระดับจังหวัด โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย เช่น รายงานประชากร รายงานผล
ตัวชีว้ ัดทีผ
่ ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเร ือนทีไ่ ม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเร ือนต่อปี และอื่น ๆ

2. คณะทางานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ

ข้อมูลฯ

3. กรณีมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. ให้จงั หวัดแจ้งข้อมูลการแก้ไขกลับไปยัง ระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งต่อให้ผู้มีสิทธ์แก้ไขข้อมูลต่อไป

4. รับรองข้อมูลและยืนยันข้อมูลฯ ของจังหวัด แล้วแจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบ

กลุม
่ เป้าหมาย

คณะทางานบร ิหารการจัดเก็ บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ๆ ละ 20 คน รวม 1,520 คน

หน่วยดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

พื้นทีด
่ าเนินการ

ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)

งบประมาณ

ระยะเวลา

342,000 บาท (ตามจานวนจัดสรร)

ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั

ดาเนินการในไตรมาส 4 (เดื อนกันยายน 2564) จานวน 1 วัน
1. ได้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทีม
่ ีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ

2. ผู้บร ิหารท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ และผู้นาชุมชน ได้ตรวจสอบ และรับทราบข้อมูลของ

หมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตของประชาชนอย่าง เป็นรูปธรรม

ตัวชีว้ ัดกิจกรรม 1. ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้รบ
ั การรับรองคุณภาพ และถูกต้องครบถ้วน

2. ครัวเร ือนทีไ่ ด้รบ
ั การจัดเก็บข้อมูล ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูลความ

จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

3. ผู้บร ิหารส่วนราชการภูมิภาคและภาคี ได้ตรวจสอบและรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน

ตาบล อาเภอ สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าทีผ
่ รู้ บ
ั ผิดชอบ 1. นายชัยทวัตน์ ดาศร ีสวัสดิ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์ 08 9924 1535, 0 2141 6279

2. นางสาวนัฐธีรา จันพล นักว ิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 08 4922 3699, 0 2141 6302
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2. การบรหารการจั
ิ
ดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ ้าน (กชช. 2ค)
2.1 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. 2ค

วั ต ถุ ประสงค์ 1. เพื่ อให้ มี ข้อมู ลพื้ นฐานระดั บหมู่ บ้าน (กชช. 2ค) ส าหรับใช้ในการตรวจสอบ ว เิ คราะห์

วางแผนการพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน

2. เพื่อนาข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ไปใช้ประโยชน์ในการบร ิหารจัดการชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม

ว ิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงอื่ นไขของกิจกรรม
1. กรมฯ จัดทาบัญชีจด
ั สรรหมู่บ้านเป้าหมาย พร้อมจัดสรรงบประมาณตามจานวนหมู่บ้านเป้าหมาย

ทีก
่ าหนด จังหวัดตรวจสอบหมู่บ้านเป้าหมาย ชีแ
้ จงการดาเนินงานแก่อาเภอ และจัดสรรงบประมาณ
ตามจานวนหมู่บ้านเป้าหมายทีก
่ าหนด

2. คณะทางานฯ ระดับตาบล จัดเก็ บข้อมูลด้วยเครอื่ งมืออิเล็กทรอนิกส์โดยกรอกข้อมูลทีท
่ ราบและ

สัมภาษณ์ซ้าจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน

3. ผู้จด
ั เก็บข้อมูลทาการตรวจสอบความถูกต้ องของข้อมูลและอัปโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ พร้อมแจ้งให้

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทราบ
กลุม
่ เป้าหมาย

ทุกหมู่บ้านในเขตชนบททั่วประเทศ จานวน 70,440 หมู่บ้าน

งบประมาณ

1,761,000 (ตามจานวนจัดสรร)

หน่วยดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

ระยะเวลา

ดาเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564)

พื้นทีด
่ าเนินการ

ทุกหมู่บ้านในเขตชนบททั่วประเทศ จานวน 70,440 หมู่บ้าน

ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง มีข้อมูลชีเ้ ป้าการพัฒนาชุมชนที่
ตัวชีว้ ัดกิจกรรม

แม่นยา

ข้อมูล กชช. 2ค ได้รบ
ั การบันทึกและประมวลผลครบจานวนเป้าหมาย 70,440
หมู่บ้าน

หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าทีผ
่ รู้ บ
ั ผิดชอบ 1. นายชัยทวัตน์ ดาศร ีสวัสดิ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์ 08 9924 1535, 0 2141 6279

2. นางสาวนัฐธีรา จันพล นักว ิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 08 4922 3699, 0 2141 6302

6

2.2 นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมูบ
่ ้าน (กชช. 2ค)
วัตถุประสงค์

1. เพื่ อให้ มีข้อมูลพื้ นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) สาหรับใช้ในการตรวจสอบ ว ิเคราะห์ วางแผนการ

พัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน

2. เพื่อนาข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ไปใช้ประโยชน์ในการบร ิหารจัดการชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม

ว ิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงอื่ นไขของกิจกรรม

1. สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอจัดประชุมคณะทางานบร ิหารการจัดเก็ บข้อมูลฯ จานวน 6,779 คณะ

2. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอนาเสนอข้อมูล กชช. 2ค รายหมู่บ้าน/ตาบล ต่อทีป
่ ระชุมคณะทางานฯ
ระดับตาบล โดยพัฒนากรผู้ประสานงานตาบลร่วมกับผู้จด
ั เก็บข้อมูลทุกตาบล นาเสนอผลการจัดเก็บ
ข้อมูล กชช. 2ค ต่อคณะทางานฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
3. แก้ไขข้อมูล กชช. 2ค (ถ้ามี)

4. คณะทางานฯ ระดับอาเภอ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล กชช. 2ค ของแต่ละตาบล

ประมวลเป็นภาพรวมของอาเภอ นาเสนอผลในที่ประชุมระดับอาเภอ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล กชช. 2ค ของอาเภอ แล้วสาเนาข้อมูลทัง้ หมดให้ทก
ุ ส่วนราชการใช้ประโยชน์ และแจ้งให้สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ
กลุม
่ เป้าหมาย
งบประมาณ

คณะทางานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตาบล ผู้บร ิหารท้องที่ และผู้นาชุมชน
รวม 6,779 คณะ ๆ ละ 10 คน รวมทัง้ หมด 67,790 คน
12,880,100 บาท (ตามจานวนจัดสรร)

หน่วยดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมอาเภอ

ระยะเวลา

ดาเนินการในไตรมาส 4 (เดื อนกันยายน 2564) จานวน 1 วัน

พื้นทีด
่ าเนินการ

ทุกตาบลในเขตชนบททัว่ ประเทศ

ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง มีข้อมูลชีเ้ ป้าการพัฒนาชุมชนที่แม่นยา
ตัวชีว้ ัดกิจกรรม

1. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ได้รบ
ั การรับรองคุณภาพ และถูกต้อง

ครบถ้วน จานวน 6,779 คณะ
หมู่บ้าน (กชช. 2ค)

2. ร้อยละของครัวเร ือนทีผ
่ ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับ
3. ผู้บร ิหารส่วนราชการภูมิภาคและภาคี ได้ตรวจสอบและรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน

ตาบล อาเภอ และมีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าทีผ
่ รู้ บ
ั ผิดชอบ 1. นายชัยทวัตน์ ดาศร ีสวัสดิ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์ 08 9924 1535, 0 2141 6279

2. นางสาวนัฐธีรา จันพล นักว ิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 08 4922 3699, 0 2141 6302

หมายเหตุ : กิ จกรรมส่ งเสร ิมการใช้ป ระโยชน์ ข้อ มู ล ความจาเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) และข้ อ มู ล พื้ น ฐานระดั บ
หมู่ บ้า น (กชช. 2ค) อยู่ ระหว่ า งขออนุ มั ติ โ ครงการ โดยกลุ่ ม งานเผยแพร่แ ละใช้ป ระโยชน์ จากข้ อ มู ล เป็ น
ผู้รบ
ั ผิดชอบ

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
ดาเนินการไตรมาสที่ 3 - 4 สถานที่ดาเนินการ ดาเนินการส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด งบประมาณ 14,641,100 บาท
โครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
รวมเป็นเงิน
14,641,100
1. ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. 2ค
รวมเป็นเงิน
1,761,000
กลุ่มเป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในเขตชนบททั่วประเทศ จานวน 70,440 หมู่บ้าน
สถานที่ดาเนินการ ทุกตาบลในเขตชนบททั่วประเทศ ระยะเวลาดาเนินงาน ไตรมาสที่ 3
1. ค่าบันทึก
=
1,761,000
- ค่าบันทึกฯ
70,440 เล่ม
X
25 บาท
=
1,761,000
2. นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
รวมเป็นเงิน
12,880,100
กลุ่มเป้าหมาย คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตาบล ผู้บริหารท้องที่ และผู้นาชุมชน รวม 6,779 ตาบล ๆ ละ 10 คน รวมทั้งหมด 67,790 คน
สถานที่ดาเนินการ ทุกตาบลในเขตชนบททั่วประเทศ ระยะเวลาดาเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564)
1. ค่าใช้สอย
=
12,880,100
- ค่าอาหาร 67,790 คน X
120 บาท
X
1 มื้อ
=
8,134,800
- ค่าอาหารว่างและเครื
67,790่องดื่ม คน X
35 บาท
X
2 มื้อ
=
4,745,300

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

