ประชุมคณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561

ณ ห้ องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครพนม ศำลำกลำงจังหวัดนครพนม ชั้น 5
เวลำ 10.00 - 16.30 น.

บทสรุ
ป
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บ
ผู
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บ
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ห
ำร
4.1

รำยงำนคุณภำพชีวติ ของคนนครพนม ประจำปี 2561

การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ของจังหวัดนครพนม ซึ่ งได้ทาการ
สารวจคุณภาพชีวิตของคนนครพนม จากครัวเรื อนที่มีผอู ้ าศัยอยูจ่ ริ งในพื้นที่เกิน 6 เดือน ทั้งที่
มีเลขที่บา้ นและไม่มีเลขที่บา้ น โดยจัดเก็บข้อมูลรอบปี ที่ผา่ นมา (ปี 256) มีผลการจัดเก็บข้อมูล
ครัวเรื อนทั้งจังหวัด ใน 12 อาเภอ 99 ตาบล 1,128 หมู่บา้ น โดยกาหนดเป้าหมายการจัดเก็บฯ
ไว้ที่ 166,482 ครัวเรื อน
และจากการสรุ ปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สามารถจัดเก็บข้อมูลครั วเรื อน
เป้าหมายได้จริ ง จานวนทั้งสิ้ น 166,831 ครัวเรื อน เกินเป้ ำฯ 349 ครัวรื อน
รายละเอียดปรากฏตาม “รายงานคุณภาพชีวิตของคนนครพนม ประจาปี 2561 ดังนี้

4.2

กำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.) ประจำปี 2562
4.2.1 แนวคิดของข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.)
4.2.2 ควำมเป็ นมำของข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.)
4.2.3 วัตถุประสงค์ ของข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.)

4.2.4 เครื่ องชี้วดั ข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ. ช่ วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
4.2.5 เจ้ ำภำพตัวชี้วดั ข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน ระดับกระทรวง (พ.ศ. 2560 - 2564)
4.2.6 ประโยชน์ ของข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.)
4.2.7 เป้ ำหมำยกำรจัดเก็บและระยะเวลำดำเนินกำรจัดเก็บข้ อมูล จปฐ. ปี 2562

4.2.8 แผนปฏิบัตกิ ำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูล จปฐ. ปี 2562

4.2.1 แนวคิดของข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.)
ระเบิดจำกข้ ำงใน : ประชาชนรับรู ้สภาพปั ญหาของตัวเอง ประชาชนร่ วมให้ขอ้ มูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ปัญหา
และหาทางออกโดยคนในชุมชนเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลเอง

หน่ วยสนับสนุน : คณะทางานบริ หารการจัดเก็บฯ ระดับตาบล/อปท.
นาปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.และชุมชน สู่ การแก้ไขปั ญหาใน 3 ลักษณะ คือ
ครัวเรื อน/ชุมชน/ตาบลทาเองได้
ครัวเรื อน/ชุมชนทาร่ วมกับ อปท./อาเภอ/จังหวัด/กรม,กระทรวง/รัฐบาล
ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการให้ท้ งั หมด

4.2.2 ควำมเป็ นมำของข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.)

จุดเริ่มต้ น
โดย สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช). กาหนดเครื่ องชี้วดั ความจาเป็ นพื้นฐานของคนไทย

2525

2528

ครม.
เห็นชอบ+อนุมตั ิ (20 ส.ค. 2528) ปี รณรงค์
คุณภาพชีวิตและประกาศเป็ น
“ปี รณรงค์คุณภาพชีวิตของ ปชช.ในชาติ (ปรช.)”
20 ส.ค. 2528 - 31 ธ.ค. 2530
โดยใช้เครื่ องชี้วดั จปฐ. 8 หมวด 32 ตัวชี้วดั

คณะกรรมกำรพัฒนำชนบทแห่ งชำติ (กชช.)
มีมติให้ สศช.มอบโครงการปี รณรงค์ให้
กระทรวงมหาดไทย โดย พช.รับผิดชอบ
ภายใต้ชื่องานว่า “งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชนบท (พชช.)

2531

2533

พช. จัดเก็บ จปฐ.ทุกปี ปรับปรุ งตัวชี้วดั ทุก
5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

อยูใ่ นช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
มีเครื่ องชี้วดั 5 หมวด 30 ตัวชี้วดั

2555

2560

อยูใ่ นช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ.2556-2564)
มีเครื่ องชี้วดั 5 หมวด 31 ตัวชี้วดั

4.2.3 วัตถุประสงค์ ของข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.)

เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์
ความจาเป็ นพื้นฐาน โดยมีเครื่ องชี้วดั ความจาเป็ นพื้นฐานเป็ นเครื่ องมือ

แผนชีวติ

แผนชุ มชน

แผนท้ องถิน่

แผนพัฒนำอำเภอ

แผนพัฒนำจังหวัด

4.2.4
เครื่ องชี้วดั ข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.)

5
หมวด

31
ตัวชี้วดั

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (2560 -2564)

1

3

5

สุ ขภำพ

กำรศึกษำ
5 ตัวชี้วดั

ค่ ำนิยม

7 ตัวชี้วดั

2

4

สภำพแวดล้อม

มีงำนทำมีรำยได้

7 ตัวชี้วดั

4 ตัวชี้วดั

8 ตัวชี้วดั

4.2.5 เจ้ ำภำพตัวชี้วดั ข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.) ระดับกระทรวง (พ.ศ. 2560-2564)

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ

4.2.6 ประโยชน์ ของข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.)
1. ปชช. ทรำบสถำนกำรณ์ คุณภำพชีวิตของตนเองและครอบครัว

ปรับปรุ งพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ ดขี นึ้

2. ปชช. สำมำรถเข้ ำถึงบริกำรของรัฐได้ ทนั ท่ วงที

ช่ วยเหลือ บรรเทำควำมเดือดร้ อน

3. ชุ มชน (กม./กลุ่มองค์ กรในชุ มชน) มีฐำนข้ อมูลในกำรพัฒนำ

วำงแผน กำหนดกิจกรรม ยกระดับคุณภำพชีวติ ของ ปชช.

4. อปท. มีข้อมูลสถำนกำรณ์ คุณภำพชีวติ ในทุกระดับและภำพรวม

กำหนดนโยบำย วำงแผนปฏิบตั ิกำร บูรณำกำรกำรทำงำน

5. ทุกภำคส่ วน เข้ ำถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำยตำมสภำพปัญหำอย่ ำงทั่วถึง

ประชำชนได้ รับประโยชน์ สูงสุ ดอย่ ำงเสมอภำคเท่ ำเทียมกัน

6. ภำคเอกชน มีเครื่ องมือใช้ ในกำรพัฒนำธุรกิจและกิจกรรม CSR

เศรษฐกิจฐำนรำกมัน่ คง,เศรษฐกิจประเทศเติบโต แข็งแรง

4.2.7

เป้ ำหมำยกำรจัดเก็บฯ
จปฐ. จำนวน
166,818 ครัวเรื อน

เป้ ำหมำยกำรจัดเก็บจังหวัด
จำนวน 166,828 ครัวเรื อน

พืน้ ทีเ่ ป้ำหมำยในกำรจัดเก็บข้ อมูล
 ทุกครั วเรื อนทีม
่ ผี ้ ูอำศัยอยู่จริงในหมู่บ้ำน/ชุ มชน
ระยะเวลำกำรจัดเก็บฯ
ธันวำคม 2561 – กุมภำพันธ์ 2562
ระยะเวลำกำรบันทึกข้ อมูลฯ
สิ้นสุ ดเดือนมีนำคม 2562

ตัวชี้วดั

ส่ ง กรม
25 มี.ค. 62

นำเสนอผลและรับรองคุณภำพ
กำรจัดเก็บฯ ระดับจังหวัด

ส่ ง จ.
8 มี.ค. 62

นำเสนอผลและรับรองคุณภำพ
กำรจัดเก็บฯ ระดับ อำเภอ

ส่ ง อ.
21 ก.พ. 62

นำเสนอผลและรับรองคุณภำพ
กำรจัดเก็บฯ ระดับ อปท.

เชิงปริมำณ จำนวนครัวเรื อนทีม่ ขี ้ อมูล จปฐ. 166,818 ครัวเรื อน
เชิงคุณภำพ

100.01%

ร้ อยละ 90 ของครัวเรื อนทีม่ ขี ้ อมูล จปฐ. ทีเ่ ชื่ อถือได้

4.2.7

ผู้จัดเก็บฯ คนละ 40 คร.

เป้ำหมำยกำรจัดเก็บข้ อมูล จปฐ. ปี 2562

อำเภอ

แบ่ งเขตตำมกำรปกครองส่ วนท้ องถิ่น แบ่ งตำมเขตพืน้ ที่
ทบ.

ทต.

อบต.

รวม

ตำบล

หมู่บ้ำน

เป้ำหมำยกรมฯ
ปี 2562
(ครัวเรื อน)

เป้ำหมำย
จังหวัด
(ครัวเรื อน)

จำนวนผู้
จัดเก็บ
(คน)

งบประมำณ
(บำท)

1. เมืองนครพนม

1

1

12

14

15

165

37,790

37,791

945

141,750

2. ปลำปำก

-

1

8

9

8

85

12,491

12,492

312

46,800

3. ท่ ำอุเทน

-

2

7

9

9

111

12,912

12,913

323

48,450

4. บ้ ำนแพง

-

1

5

6

6

66

8,409

8,410

210

31,500

5. ธำตุพนม

-

5

7

12

12

136

19,062

19,063

477

71,550

6. เรณูนคร

-

1

8

9

8

91

10,467

10,468

262

39,300

7. นำแก

-

2

11

13

12

143

16,612

16,611

415

62,250

8. ศรีสงครำม

-

5

5

10

9

109

15,660

15,661

391

58,650

9. นำหว้ำ

-

2

5

7

6

68

11,554

11,555

289

43,350

10. โพนสวรรค์

-

1

7

8

7

90

13,073

13,074

327

49,050

11. นำทม

-

-

3

3

3

37

5,366

5,367

134

20,100

12. วังยำง

-

-

3

3

4

27

3,422

3,423

85

12,750

1

21

81

103

99

1,128

166,818

166,831

4,170

625,500

รวม

4.2.8

แผนปฏิบัตกิ ำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูล จปฐ. ปี 2562

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ

4.3 กำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูล กชช.2ค. ประจำปี 2562
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

วิวฒ
ั นำกำรของข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค)
ควำมเป็ นมำของข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค.)
ควำมสำคัญของข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค)
เครื่ องชี้วดั ข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ระดับกระทรวง
ช่ วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
4.3.5 กำรจัดระดับกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
4.3.6 เจ้ ำภำพตัวชี้วดั ข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ระดับกระทรวง
ช่ วงแผนเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
4.3.7 กลไกกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูล กชช.2ค
4.3.8 แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูล กชช.2ค ปี 2562

4.3.1

วิวฒ
ั นำกำรของข้ อมูล กชช.2ค

กชช.2ค มีกำรปรับปรุงแบบสอบถำมและเครื่ องชี้วัดในทุกช่ วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ทุก 5 ปี
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือกำหนดปัญหำและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ เพื่อจัดสรรงบประมำณให้ ตรงตำมสภำพควำมเป็ นจริง
ทีม่ ำของ คำย่อ กชช.2ค
กชช. มำจำก “คณะกรรมกำรพัฒนำชนบทแห่ งชำติ” มีชุดข้ อมูล ดังนี้
กชช.2ก หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัด 38 จ. เป็ นทาเนียบรายชื่อหมู่บา้ นยากจน 12,555 ม.
ประกาศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 5 (ปัจจุบนั ไม่มีการจัดเก็บแล้ว)

กชช.2ข หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานระดับอาเภอ ซึ่งเคยจัดเก็บในปี 2526 และ 2528 (ปัจจุบนั ไม่มีการจัดเก็บแล้ว)
กชช.2ค หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น
ดังนั้น คำว่ ำ “กชช.2ค” จึงเป็ นรหัสของชุ ดข้ อมูลพืน้ ฐำน ไม่ ใช่ คำย่ อ ซึ่งแตกต่ ำงจำกคำว่ ำ “จปฐ.”
ซึ่งเป็ นคำย่ อของ “ควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน”

4.3.2 ควำมเป็ นมำของข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค)
คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น (อผภ.) เห็นชอบให้ พช. จัดเก็บข้อมูล
นอกพื้นที่เป้าหมาย 42,246 หมู่บา้ น + หมู่บา้ น
เดิม 12,586 หมู่บา้ น = 54,832 หมู่บา้ น

ครม. มีมติเมื่อ 22 ก.ย. 2530 เห็นชอบให้จดั เก็บ
ข้อมูล กชช.2ค เป็ นประจาทุก 2 ปี เริ่ มในปี 2533

สนง.คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบให้ พช. จัดเก็บ
ข้อมูล กชช.2ค ใน 38 จังหวัด 12,586 หมู่บา้ น

2559

2530

2527

2525

มีการปรับปรุ งเครื่ องชี้วดั ข้อมูล กชช.2ค เพื่อใช้
จัดเก็บข้อมูลในทุกช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 มีตวั ชี้วดั 7 ด้าน 33 ตัวชี้วดั

2529
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (ศปช.)
และ สศช. มอบหมายให้ พช. จัดเก็บข้อมูล กชช.2ค
ทุกหมู่บา้ นทัว่ ประเทศ จานวน 54,832 หมู่บา้ น

2536
ครม. มีมติเมื่อ 21 ก.ย. 2536 ให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท นาข้อมูล กชช.2ค และ
ข้อมูล จปฐ. ไปใช้ในการวางแผน กาหนดนโยบาย
จัดทาแผนปฏิบตั ิ และติดตามการพัฒนาชนบท

4.3.3
ควำมสำคัญของข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค)
เป็ นข้อมูลกลางของประเทศที่ใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารการพัฒนาชนบทและยังเป็ นข้อมูล
ชุดเดียวที่จดั เก็บทุกหมู่บา้ นทัว่ ประเทศที่มีอยูใ่ น
ขณะนี้

เป็ นข้อมูลที่หน่วยปฏิบตั ิในส่ วนภุมิภาค นาไปค้นหา
ปั ญ หาเบื้ อ งต้น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ใช้ก าหนด
นโยบาย แนวทางการดาเนิ นงาน รวมถึงจัดสรรงบฯ
ให้ตรงตามปั ญหาที่พบจากข้อมูล กชช.2ค ได้

ประโยชน์ ของข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค)
ปชช. ทราบถึงคุณภาพชีวติ สภาพ
ความเป็ นอยู่ และสภาพปั ญหาของ
ชุมชนของตนเองว่าเป็ นอย่างไร

อปท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ขอ้ มูล
กชช.2ค เพื่อการวางแผน จัดลาดับการ
พัฒนาหมู่บา้ น กาหนดพื้นที่เป้าหมาย

ภาคเอกชน นาข้อมูล กชช.2ค มาใช้
ในการตัดสิ นใจและวางแผนการ
บริ หารจัดการเพื่อลงทุนทางธุรกิจ

4.3.4

เครื่ องชี้วดั ข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค.)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (2560 -2564)
7 ด้ ำน

1
โครงสร้ ำง
พืน้ ฐำน

7 ตัวชี้วดั

2

5

สภำพพืน้ ฐำน
ทำงเศรษฐกิจ

กำรมีส่วนร่ วมและ
ควำมเข้ มแข็งของชุ มชน

4

7 ตัวชี้วดั

ควำมรู้ และ
กำรศึกษำ

5 ตัวชี้วดั

3

3 ตัวชี้วดั

6

สุ ขภำวะและ
อนำมัย

3 ตัวชี้วดั

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้ อม

5 ตัวชี้วดั

33
ตัวชี้วดั

7
ควำมเสี่ ยงของชุ มชน
และภัยพิบัติ

3 ตัวชี้วดั

4.3.5

กำรจัดระดับกำรพัฒนำหมู่บ้ำน

3

หมู่บ้ำนเร่ งรัดพัฒนำอันดับ 3 (ก้ ำวหน้ ำ)
ได้ 1 คะแนน จำนวน 0 - 5 ตัว

2

หมู่บ้ำนเร่ งรัดพัฒนำอันดับ 2 (ปำนกลำง)
ได้ 1 คะแนน จำนวน 6 - 10 ตัว
หมู่บ้ำนเร่ งรัดพัฒนำอันดับ 1 (ล้ ำหลัง)
ได้ 1 คะแนน จำนวน 11 - 33 ตัว

1

ตัวชี้วดั นั้นมีปัญหำน้ อย
(สู งกว่ ำเกณฑ์ )
ตัวชี้วดั นั้นมีปัญหำปำนกลำง
(อยู่ในเกณฑ์ )
ตัวชี้วดั นั้นมีปัญหำมำก
(ต่ำกว่ ำเกณฑ์ )

4.3.6 เจ้ ำภำพตัวชี้วดั ข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ระดับกระทรวง (พ.ศ. 2560-2564)

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ

กลไกกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูล กชช.2ค.

4.3.7

พชช.
ป.กท.มท. เป็ นประธำน
คณะทางานปรับปรุ งเครื่ อง
ชี้วดั คุณภาพชีวิตของ ปชช.

จังหวัด
แต่ งตัง้

อำเภอ
แต่ งตั้ง

พช. เป็ นฝ่ ายเลขา

จังหวัด ส่ ง

ส่ วนกลำง

ส่ ง

คณะทางานบริ หารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด : หัวหน้ าคณะทางาน

อาเภอ

คณะทางานบริ หารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ

ส่ ง

นายอาเภอ : หัวหน้ าคณะทางาน

นาเสนอผลในระดับตาบลและใช้ ประโยชน์

คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้ อมูลฯ ระดับตาบล
นายกเทศมนตรี ตาบล/นายก อบต. : เป็ นหัวหน้ าฯ

ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลอีกครัง้
บันทึกและประมวลผลข้ อมูลที่ตาบล

ข้อมูลกชช.2ค จัดเก็บโดย
คณะทางานบริ หารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตาบล โดยกรอกข้อมูลในส่วนที่มีอยูแ่ ล้ว
และสัมภาษณ์ซ้ า จากคณะกรรมการหมู่บา้ น ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ

ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล

4.3.8

แผนปฏิบัตกิ ำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูล กชช.2ค ปี 2562

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ

4.4

ประเด็นสำคัญ/เน้ นยำ้ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุ มชน
เกรงกลัว
กำรให้ ข้อมูล

ข้อมูล จปฐ. ไม่ใช่ขอ้ มูลสาหรับการประเมินภาษีรายได้แต่เป็ น
ข้อมูลเพื่อใช้พฒั นาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ปชช.

ข้ อเท็จจริง
กับตัวชี้วัด

หมวด 3 : การศึกษา ตัวชี้วดั ที่ 16
“เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ”

ควำมถูกต้ อง
ครบถ้ วนของ
ข้ อมูล

ให้มีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลในแบบสอบถามและ
ในโปรแกรม จปฐ. Online อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง

กำรจัดกำรและ
รักษำข้ อมูล

การทาหมายจดจาการบันทึกข้อมูลฯ ล่าสุ ดและการสารอง
ข้อมูลไว้ใน Drive D หรื อ External Drive,Handy Drive

4.5
ปัญหาอุปสรรคที่พบจาก
การบริ หารการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน
2

1

คน

เครื่ องมือ

3 กำรจัดกำร
4 งบประมำณ

- คุณธรรม ควำมเสียสละ จิตอำสำ
- ควำมรู้ควำมเข้ ำใจในตัวชี้วดั
- เทคนิคกำรสัมภำษณ์ และกำรประเมินสินทรัพย์
- ทักษะกำรใช้ งำนโปรแกรม
- สมรรถนะคอมพิวเตอร์ และ Virus คอมพิวเตอร์
- แบบสอบถำม จปฐ. ชำรุด สู ญหำย/สถำนที่จดั เก็บ
- โปรแกรม จปฐ. ไม่ เสถียร

- กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบข้ อมูลอย่ ำงสม่ำเสมอ
- กำรบริหำรเวลำและกำรวำงแผนกำรทำงำน
- กำรทำงำนเป็ นทีมและแสวงหำพันธมิตร

- ค่ำจัดเก็บและค่ำบันทึกไม่ สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจ
- ข้ อ กม.เกีย่ วกับงบประมำณไม่ สนับสนุนกำรจัดเก็บฯ
- พช. เป็ นแหล่งงบประมำณหลักเพียงหน่ วยเดียว

4.6

กลยุทธ์ กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

1

สร้ ำงกระแสกำรรับรู้กำรจัดเก็บข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุ มชน ประจำปี 2562
กิจกรรม D-Day

วำระสำคัญ

Presenter

• ประชุมประจำเดือน
• งำน Event
• เวทีชำวบ้ ำน

• ผู้ว่ำฯ,รอง ผวจ.
• นำยกเทศมนตรี
• นำยอำเภอ
• นำยก อบต.

DATA SAMPLE

One-Day
One-Tambon

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent
sodales odio sit amet odio
tristique quis tempus odio.

• ป้ำยประชำสั มพันธ์
• แผ่ นพับ/ใบปลิว
• วิทยุชุมชน
• เสี ยงตำมสำย

โปรยสื่ อ

DATA SAMPLE
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent
sodales odio sit amet odio
tristique quis tempus odio.

• Website สพอ.
• Facebook,Line
• YouTube

สื่ อ Social

4.6

2
ตำนำ้
ลำนำ้

กลยุทธ์ กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
วำงแผนเชิงรุก 3 สำย
สำรวจแบบสอบถำมก่ อนฤดูกำลจัดเก็บเพื่อขอแบบสอบถำมฯเพิม่ จำกส่ วนกลำงและส่ งแบบตอบถำมฯ ฉบับย่ อให้ อำเภอกรณีฉุกเฉิน
ทบทวนและถอดองค์ ควำมรู้ จำกกำรจัดเก็บข้ อมูลฯจำกปี ทีผ่ ่ ำนมำ และจัดทำเป็ นแนวทำงกำรบริหำรกำรจัดเก็บเฉพำะ จ.นครพนม
จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลฯ (จปฐ./กชช.2ค) ประจำปี 2562 และกำหนดกำรส่ งงำน
กระจำยเป้ำหมำยกำรจัดเก็บฯและจัดทำเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้ องให้ กบั อำเภอได้ ศึกษำและเตรี ยมควำมพร้ อม
ใช้ กลไกกำรบริหำรจัดกำรใน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. คณะทำงำนฯ ทีเ่ กีย่ วข้ อง จำนวน 5 คณะ ได้ แก่
1.1 คณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.) และข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด
1.2 คณะทำงำนตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดเก็บข้ อมูลฯ (จปฐ./กชช.2ค) ระดับจังหวัด
1.3 คณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.) และข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ระดับอำเภอ
1.4 คณะทำงำนตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดเก็บข้ อมูลฯ (จปฐ./กชช.2ค) ระดับอำเภอ
1.5 คณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลควำมจำเป็ นพืน้ ฐำน (จปฐ.) และข้ อมูลพืน้ ฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค.) ระดับตำบล
2. อำสำสมัครจัดเก็บฯ
3. ผู้บนั ทึกและประมวลผลข้ อมูลฯ

4.6

กลยุทธ์ กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
ต่ อ

ลำนำ้

ใช้ เทคโนโลยีสนับสนุนกำรทำงำนให้ มปี ระสิ ทธิภำพ ได้ แก่
ใช้ โปรแกรม Line แยกตำมกลุ่มตผู้ประสำนและติดต่ องำน ได้ แก่
1. กลุ่ม จปฐ. 4.0 : ประสำนงำนระหว่ ำง จนท.กรมฯกับ จนท.จังหวัด
2. กลุ่ม จปฐ.นครพนม : ประสำนงำนระหว่ ำง จนท.จังหวัด/อำเภอ และผู้บนั ทึกข้ อมูลระดับตำบล
3. กลุ่ม IT สำรสนเทศฯ : ประสำนงำนระหว่ ำง จนท.กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุ มชน
ใช้ โปรแกรม TeamViewer ในกำรควบคุมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระยะไกล เพื่อแก้ ไขปัญหำให้ ทนั ท่ วงที
ใช้ โปรแกรม Session Call เป็ นห้ องประชุ มออนไลน์ ในกำรประชุ ม-อบรมให้ ควำมรู้ แก่ จนท.ในองค์ กร และใช้ เป็ น
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้กำรทำงำนร่ วมกัน
จัดทีมสนับสนุนกำรทำงำนของอำเภอ แบ่ งออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ
1. ศูนย์ บญ
ั ชำกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุ มชน ประจำอยู่ทกี่ ลุ่มงำนสำรสนเทศฯ
2. ทีมม้ ำด่ วน เพื่อแก้ ปัญหำในพืน้ ทีต่ ำมทีไ่ ด้ รับแจ้ งหรื อกรณีไม่ สำมำรถแก้ ปัญหำผ่ ำนโปรแกรม TeamVeiwer ได้
ใช้ เวทีประชุ มประจำเดือน เป็ นเวทีพูดคุย รับทรำบปัญหำ-อุปสรรค และผลควำมก้ ำวหน้ ำในกำรดำเนินงำน

4.6

กลยุทธ์ กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

วำงแผนเชิงรุก 3 สำย

ต่ อ

ปลำยนำ้
จนท.จังหวัด ตรวจสอบข้ อมูลฯทีไ่ ด้ ทำกำรบันทึกในระบบโปรแกรม จปฐ./กชช.2ค Online เป็ นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบ
ควำมเป็ นไปได้ ข้ อสั งเกตของข้ อมูลครัวเรื อนเป้ ำหมำย และแจ้ งให้ จนท.ระดับอำเภอดำเนินกำรตรวจสอบและยืนยันข้ อมูล
ใช้ เวทีประชุ มประจำเดือน เป็ นเวทีถอดบทเรียน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และปรับปรุ งพัฒนำกลยุทธ์ กำรขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ในปี ต่ อไป
จัดทำรำยงำนคุณภำพชีวติ ของคนนครพนม ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อมอบให้ หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้ องใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำร
กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรทำงำน
จัดทำฐำนข้ อมูลของครัวเรื อนเป้ำหมำย ทีไ่ ม่ ผ่ำนเกณฑ์ ตัวชี้วดั จปฐ. ในปี 2562 เพื่อรองรับข้ อมูล Big Data ของจังหวัดนครพนม

4.7

ทิศทางการบริ หารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

ปี 2561
เตรียมควำมพร้ อมงำนบริกำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศชุมชน
ก้ำวสู ไทยแลนด์ 4.0
ผลผลิต
1. มีรูปแบบ วิธีการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.)
ด้วยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet)
2. มีผลการศึกษาการออกแบบการจัดเก็บและการประมวลผล
จปฐ. ด้วย Tablet
3. สร้างความรู ้ความเข้าใจแก้บุคลากรและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

01

ปี 2561

เตรียมควำมพร้ อม

03

ปี 2562

02

ระยะนำร่ อง 1 จังหวัด

ปี 2563

ระยะขยำยผล
เพิม่ อีก 10 จังหวัด

ปี 2564
ระยะครอบคลุม
76 จังหวัด

04

ปี 2562 : นำร่ องที่ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ผลผลิต
1. จัดทาหลักสู ตรและแนวทางดาเนินงานแก่ จ.ประจวบฯ
2. กรมฯ จัดสรรเครื่ อง Tablet 137 เครื่ อง เฉลี่ยตาบลละ
2 - 3 เครื่ อง
3. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการแก่คณะทางานบริ หารฯ ระดับจังหวัด
4. กรมฯ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และช่วยแก้ปัญหาการใช้
เครื่ อง Tablet และ App. จปฐ.
5. ถอดบทเรี ยน จัดการความรู ้ นาเสนอผลการดาเนินงาน

4.8

กำรจัดทำและกำรใช้ ประโยชน์ จำก Big Data
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของทุกภำคส่ วน

โครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข

ศจพ.จ
จิตอาสา

ศจพ.อ.
ทีมสร้างสุข

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัด อดออม จัดทาบัญชีครัวเรือน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลด ละ เลิกอบายมุข

กรอบคิด
โครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข

ชุมชนจิตอาสาเกื้อกูล
ใจเขาใจเรา ช่วยเหลือ แบ่งปัน โอบอ้อมอารี จิตอาสา

หลักการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
ชี้เป้าชีวิต

เข็มทิศชีวิต

บริหารจัดการชีวิต ดูแลชีวิต

การสร้างสัมมาชีพชุมชน
• อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง
• ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
• ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

ลดทุกข์ เพิ่มสุข
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บูรณาการการทางานผ่านกลไกประชารัฐ
สถาบันการศึกษา

ผู้นาชุมชน/ผู้นาอาชีพ
จิตอาสา
อช./ผู้นา อช./อสม.

พัฒนาชุมชน

ภาค
วิชาการ

คลัง

ภาครัฐ

ภาค
ประชาชน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สาธารณสุข
เกษตร

ภาคเอกชน
(CSR)
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน

กศน.
เหล่ากาชาด
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Flow Chart โครงการ นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข

ต้นทาง

ปรับปรุง พัฒนาการขับเคลื่อนกิจกรรมในปี 2563

สร้างทีมแก้จนจังหวัด
สร้างความรู้ความเข้าใจ

จปฐ.
บัตรสวัสดิการ
บัญชี 1

เนคเทค : TPMA

ส่งบัญชีแก้จน (บัญชี 3)

พัฒนาได้
แยกสถานะ

สงเคราะห์
สุขภาพ
ที่อยู่อาศัย

Family Folder
1. แผนชีวิต
2. MOU
3. สนับสนุน ช่วยเหลือ
4. เยี่ยมเยียน
5. ประเมินผล

อาชีพ
การศึกษา
แผนปฏิบัติการ
เชิงบูรณาการ

ทีมแก้จนอาเภอ

กลางทาง

สร้างความรู้ความเข้าใจ

จปฐ.
บัตรสวัสดิการ

ถอดบทเรียน

ปฏิบัติการ 4 ท

ทางออก

ทัศนะ

บัญชี 2

ตรวจสอบบัญชี 1 สารวจตกหล่น
บัญชีแก้จน (บัญชี 3)

แผนชีวิต
แผนชุมชน
แผนอปท.
แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาจังหวัด

ทรัพยากร

ทักษะ

ประชาคม

บูรณาการแผน

Scan ครัวเรือนตกหล่น
แผนปฏิบัติการ
ระดับอาเภอ

ทีมสร้างสุข

ปลายทาง
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการขับเคลื่อน
โครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข

ศจพ.จ.

ศจพ.อ.

ทีมสร้างสุข
ระดับตาบล/
หมู่บ้าน

สร้างความรู้ความเข้าใจ

สร้างความรู้ความเข้าใจทีมงาน

Scan ครัวเรือนตกหล่น

กาหนดรูปแบบ

จัดทัพ

ปรับ Mind Set

จัดทา Big Data/เครื่องมือ

กระจายเป้าให้กับหน่วยงาน

วิเคราะห์ศักยภาพ+ทุน

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ

จัดทา Family Folder
MOU กับ คร.ที่รับผิดชอบ

Drive & Monitor

Drive & Monitor

สนับสนุนกิจกรรม คร.

รายงานผู้บังคับบัญชา

รายงานจังหวัด

เยี่ยมยาม ถามไถ่

สร้างกระแส

บูรณาการแผนพัฒนาอาเภอ

รายงานอาเภอ

ถอดบทเรียนกิจกรรม

ถอดบทเรียนกิจกรรม

บูรณาการแผน อปท.

ทัศนะคติ
ทักษะ
ทุนทางสังคม/ทรัพยากร
ทางออก

34

ลดทุกข์
เพิ่มสุข

ทัศนคติ
เชิงบวก

ชุมชน
เกื้อกูล

เศรษฐกิจฐาน
รากมั่นคง

คนในชุมชน
มีความสุข

หลักการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

จปฐ.

ชี้เป้าชีวิต

จัดทา
เข็มทิศชีวิต

บริหาร
จัดการชีวิต

ดูแลชีวิต

สร้างทีมสร้างสุข
(เข้าถึงครัวเรือน)

ทีมสร้างสุขพัฒนาเข็มทิศ
ชีวิตระดับหมู่บ้าน

คร.เป้าหมายบริหาร
จัดการชีวิตตามเข็มทิศ

ใช้กลไกประชารัฐติดตามความ
ก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิต

สารวจ-วิเคราะห์ครัวเรือน

สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
จนท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุเข็มทิศชีวิตไว้ใน
แผนชุมชน

สร้างความเข้าใจร่วมกันให้ผู้นา
ชุมชน จิตอาสา ที่ร่วมดาเนินงาน

บรรจุเข็มทิศชีวิตไว้ใน
แผน อปท.

ส่งเสริมชุมชนแห่งการเกื้อกูล
เพื่อให้การดูแลบรรเทาความ
เดือดร้อน

ร่วมกันจัดทาเข็มทิศชีวิตของ
ครัวเรือนเป้าหมาย

บรรจุเข็มทิศชีวิตไว้ใน
แผนพัฒนา อ./จ.

ทา MOU ร่วมกันระหว่างทีม
สร้างสุขกับ คร.เป้าหมาย

บูรณาการทุกภาคส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหาของ คร.

ประชาคม

พัฒนาได้
รายได้
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การศึกษา

ปรับ Mind Set
เข้าสู่กระบวน
การพัฒนา

สวัสดิการแห่งรัฐ
สงเคราะห์
สุขภาพ ที่อยู่อาศัย
ส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
ช่วยเหลือ,บรรเทา
ความเดือดร้อน

ทบทวน/ปรับปรุงเข็มทิศชีวิตให้
มีความสมดุลและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ถอดบทเรียนกิจกรรมเพื่อนาไป
ปรับปรุงการดาเนินงาน

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
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โครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข

คน
• ศจพ.จ
• ศจพ.อ
• ทีมสร้างสุข ระดับตาบล
- ปลัด อบต.
- พัฒนากร
- หน่วยงานราชการในระดับตาบลที่
เกี่ยวข้อง
- กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้นาชุมชน,ผู้นากลุ่มอาชีพ,จิตอาสา
- อช./ผู้นา อช.,อสม.

ข้อมูล
• จปฐ. ปี 2561
- ข้อ 8 ด้านที่อยู่อาศัย
- ข้อ 15 – 19 ด้านการศึกษา
- ข้อ 22 ด้านรายได้
• เวทีประชาคม
• ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

แผน
• แผนชีวิต (Family Folder)
• แผนชุมชน
• แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนาอาเภอ
• แผนพัฒนาจังหวัด

งบประมาณ
• งบ Function
• งบพัฒนาจังหวัด
• งบกลุ่มจังหวัด
• งบภาค
• งบอื่นๆ

โครงกำรนครพนม สร้ ำงสั งคมอุดมสุ ข ปี 2562
สถำนกำรณ์ : รัฐบำล มีนโยบำยลดควำมเหลื่อมลำ้ ทำงสั งคมและแก้ ไขปัญหำควำมยำกจน นำประเทศไปสู่ ประเทศทีม่ รี ำยได้ สูง

เตรียมควำมพร้ อม

สร้ ำงเครื่ องมือ
1.จัดทา Road Map และ
แนวทางการดาเนินงาน
2.จัดทาแบบสารวจและรับรอง
ข้อมูลครัวเรื อน
2.จัดทา Big Data แก้จน
3.ส่งมอบข้อมูลเข้าโปรแกรม
แก้จนฯ ของ บ.เนคเทค
4. จัดทาแบบฟอร์มเข้าร่ วม
โครงการ
5.จัดทาแบบ Family Folder
6. จัดทาแบบตรวจเยีย่ มและ
ประเมินแผนชีวิต
6.จัดทาแบบรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ

สร้ ำงสุ ขชุ มชน

ติดตำมและถอดบทเรียน

1.ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลัง
1.เคาะประตูบา้ น
(คร.พัฒนาได้และคร.สงเคราะห์) เสร็จสิ้นโครงการ
2.ส่งเสริ มการใช้หลัก 4 ท ในการ 2.จัดเวทีระดมสมองทั้งระดับ
ครัวเรื อน
บริ หารจัดการชีวิต และช่วยเหลือ จ./อ. เพื่อพัฒนากลไกการ
เป้ำหมำย
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามความเหมาะสม
มีรำยได้
3.เยีย่ มเยียน ถามไถ่ ให้คาปรึ กษา 3.รายงานผลการดาเนินงานใน
เพิม่ ขึน้ และ
4.ส่งต่อกิจกรรมทางเลือกในแผน เชิงวิชาการ
มีควำมสุ ข
4.จัดแสดงผลงานความสาเร็จ
ชีวิตบรรจุไว้ในแผน อปท.
ของโครงการฯ โดยบูรณาการ
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ผ่านกิจกรรมของหน่วยงาน/
จังหวัด
5.ค้นหาและเชิดชูเกียรติแก่คร.
อาเภอ/จังหวัด :
ตัวอย่างที่ประสบความสาเร็ จใน “ธีมนครพนม เมืองแห่งความสุ ข”
การบริ หารชีวิต
6.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
KPI : เชิงปริ มาณ 1. 80% ของครัวเรื อนทีพฒ
ั นาได้ ที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 61 มีรายได้ผา่ นเกณฑ์ จปฐ. 62 ข้อรายได้ (38,000 บ./คน/ปี )
2. 80% ของครัวเรื อนทีประสบปั ญหาความเดือดร้ อนด้ านรายได้ สุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย ที่รับรองจากเวทีประชาคม ได้ รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
KPI : เชิงคุณภาพ 1.ครัวเรื อนเป้ าหมาย มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนและเกิดความพึ่งพอใจ 2. หน่ วยงานราชการ มีการบูรณาการการทางานอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.รู้เรำ 4 มิติ
คน
*ศจพ.จ./ศจพ.อ/ทีมสร้างสุ ข
ตาบล-หมู่บา้ น
*ม.นครพนม,เนคเทค
ข้อมูล คร.ตกเกณฑ์ จปฐ. 61
4 ด้าน 1.รายได้ 2.ที่อยูอ่ าศัย
3.สุขภาพ 4.การศึกษา
ผูล้ งทะเบียนสวัสดิการฯ
การประชาคม
แผนปฏิบตั ิการเชิงบูรณาการ
แผนปฏิบตั ิการระดับ จว./อ.
เงิน
งบ Function,งบอื่นๆ

