รายงานการประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ระดับจังหวัด ปี 25๖๒
ครั้งที่ ๑/25๖๒
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม 25๖๑ เวลา ๑๓.๓0 น.
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
..............................................................................................................................
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (ประธานที่ประชุม)
๒. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
๓. นายวิชัย พลอยกลม
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
๕. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม
รักษาราชการแทนคลังจังหวัดมุกดาหาร
๕. นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
ป้องกันจังหวัดมุกดาหาร
๖. นายศตวรรณ ทรงลักษณ์
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
๗. นายทองเสริฐ ใจตรง
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๘. นางสาวมุริตา แสงส่องชูสิน
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
๙. นางสาวกนกพรรณ พังแสงสุ
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
๑๐. นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
๑๑. นางสาวสุกัญญา โมตันตสุทธิ์
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
๑๒. นางสาวญาณิดา สุดาบุตร
แทนผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อยมุกดาหาร
๑๓. นายวสันต์ ศรุวรรณ
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
๑๔. นางพรรณวดี เจริญนาม
แทนสถิติจังหวัดมุกดาหาร
๑๕. นางสาวสุพิชญา บุตรมาศ
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๑๖. นางสาวปาลิตา ขันธ์ตรี
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๑๗. นางเพ็กน้อย นพเคราะห์
แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
๑๘. น.ส.ธมกร ไชยบุปผา
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
๑๙. นางสาวนภัค สัจนวน
แทนผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
๒๐. นายสุวัจน์ จันทร์ปัญญา
แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๒๑. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
2๒. นางทัศนีย์ มูลสมบัติ
แทนพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
๒๓. นางสาวพัชชานัญ สุขเสริม
แทนผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนมุกดาหาร
๒๔. นางภคพร สมมี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
2๕. นางสาวกชพร เหมือนเหลา
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
๒๖. นายพรรณา ราชิวงศ์
แทนประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
๒๗. นางจิตราวันท์ ยืนยง
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร
๒๘. นายสุระชาติ พรหมดิเรก
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (เลขานุการ)
๒๙. นางกชกร นุชิต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๓๐. ว่าที่ ร.ต.สมนึก จิตอามาตย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
/ผู้ไม่มา...

-๒ผู้ไม่มาประชุม
1. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
3. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
4. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
6. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔
๗. ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
๘. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
๙. ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัฒนา วงค์ประทุม
๒. นางเกศลา ทองคาเจริญ
๓. นายบัญชา เชี่ยวชาญ
๔. นางสาวพรพิมล ผิวผ่อง
๕. นางสาวกิ่งแก้ว พรมดี
๖. นายสมเพชร หมื่นวงศ์
๗. นายวีระ มะลาดวง
๘. นางฐิติกานต์ อาจหาญ
๙. นางสมพร ช่วยรักษา

พัฒนาการอาเภอดงหลวง
พัฒนาการอาเภอนิคาสร้อย
แทนพัฒนาการอาเภอดอนตาล
แทนพัฒนาการอาเภอคาชะอี
แทนพัฒนาการอาเภอหว้านใหญ่
แทนพัฒนาการอาเภอหนองสูง
แทนพัฒนาการอาเภอเมืองมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาตามวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า จังหวัดมุกดาหารได้มีคาสั่ งแต่งตั้ง คณะทางานบริห ารการ
จัดเก็บข้อมูล ความจาเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ระดับจังหวัด ประจาปี
๒๕๖๒ ตามคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๔๓๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และแจ้งหน่วยงานตามคาสั่ง
บริหารและกากับดูแลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และ
จังหวัด ให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้มีการปรับเปลี่ยนคู่มือและตัวชี้วัด
ใหม่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
/ระเบียบวาระ...

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ จังหวัดมุกดาหารได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๒ ตามคาสั่งจังหวัด
มุกดาหาร ที่ ๔๓๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค ปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและใช้
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ให้เป็นรูปธรรม
๓.๒ การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช. ๒ค) ปี ๒๕๖๒ ดังนี้
๓.๒.๑ แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๒
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจาทุกปี และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) เป็นประจา
ทุกสองปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือน รวมทั้งสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กาหนดให้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล ฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ โดยจังหวัดมุกดาหาร กาหนด
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
๑. เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ
๑.๑ ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ส ารวจและกาหนดครัว เรือนเป้าหมาย
ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และหมู่บ้านเขตชนบท (เขตองค์การบริหารส่วนตาบล และเขตเทศบาลตาบลที่ยกฐานะ
มาจาก อบต.) ในการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค
๑.๒ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ จัดทาคาสั่งคณะทางานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ทุกระดับ คาสั่งแต่งตั้งผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และคาสั่งแต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ระดับตาบล
พร้อมแจ้งรายละเอียดผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ และผู้ใช้งานเดิมที่ไม่ประสงค์บันทึกข้อมูลฯ ปี ๒๕๖๒ แล้วสาเนาคาสั่ง
ทั้งหมดส่งให้จังหวัด
๑.๓ ตรวจสอบทะเบียนผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ตามคาสั่งหากเป็นผู้ใช้รายใหม่ที่ไม่เคย
ลงทะเบี ย น ปี 256๑ และพัฒ นากรที่บ รรจุใหม่ห รือเปลี่ ยนพื้นที่ตาบลที่รับผิ ดชอบ ให้ อาเภอส่ งแบบคาขอ
ลงทะเบียนผู้ใช้งานให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 256๑ ทางระบบ OA จังหวัดจะดาเนินการตรวจสอบ
พื้นที่และลงทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรมฯ
๑.4 คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ วางแผนการบริหารการจัดเก็บ
๑.5 สานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอ และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ประสาน
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตาบล
๑.6 สานักงานพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
๒. ดาเนินการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.
๒.๑ พัฒนากรผู้ประสานงานตาบล และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ร่วมดาเนินการบริหาร
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ
๒.๒ ตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ อ มู ล ฯ ระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พั ฒ นากรผู้
ประสานงานตาบลและผู้บันทึกข้อมูล นาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร

/ท้องถิ่น...

-๔-

ท้องถิ่น กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และประชาชนได้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ฯ ก่อนที่จ ะน าไปใช้ประโยชน์ แล้ว จัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ส่งอาเภอ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. ๒ค ระดับตาบล ส่ง
อาเภอ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๒.๓ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับอาเภอ คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับอาเภอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ของแต่ละตาบลและภาพรวมอาเภอ และนาเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอาเภอ ให้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลฯ ก่อนที่จะนาไปใช้ประโยชน์ แล้วจัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ ส่งจังหวัด ภายในวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และคารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. ๒ค ระดับอาเภอ ส่งจังหวัด ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
๒.๔ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับจังหวัด คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ของแต่ละอาเภอและภาพรวมจังหวัด และนาเสนอผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ให้รับทราบและร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลฯ ก่อนที่จะนาไปใช้ประโยชน์ แล้วจัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายใน
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และคารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. ๒ค ระดับจังหวัด ส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายใน
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
๓. ติดตามประเมินผล
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกระดับ ทาการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลทันทีเมื่อเริ่มดาเนินการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. โดยยึดตามแผนปฏิบัติ
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตาบล ของพัฒนากรผู้ประสานงานตาบล
๔. รายงานผล
๔.๑ รายงานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และ
ข้อมูล กชช. ๒ค แบบ Online ที่ cddata.cdd.go.th/datacenter/bmnreport เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ และ
ให้อาเภอรายงานผลความก้าวหน้า ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม 256๑ เป็นต้นไป
๔.๒ รายงานผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประเภทละ ๑ คน/แห่ง ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256๒

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนในฐานะผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดาเนินการ
บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค ประจาปี ๒๕๖๒ และขอให้อาเภอได้เร่งรัดดาเนินการและประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของข้อมูล ทุกภาคส่วนสามารถนาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการพิจารณายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ โดยชี้แจงถึงรายละเอียดปฏิทินการจัดเก็บ
ข้อมูล

/๔.๓ แผนปฏิบัติ...

-๕๔.๓ แผนปฏิบัติการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๒

/๔.๔ แผนปฏิบัติ...

-๖๔.๔ แผนปฏิบัติการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๒

/๔.๕ เป้าหมาย...

-๗๔.๕ เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๒

/๔.๖ กิจกรรม...

-๘๔.๖ กิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒

หัวหน้า กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนในฐานะผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงแนวทางการสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล และขอให้อาเภอได้เร่งรัดดาเนินการและประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเขต
เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของข้อมูล ทุกภาคส่วนสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การพิจารณายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการเบิกจ่าย
ทั้งนี้ในส่วนของคณะทางานฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงคานิยามของตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้อาสาสมัครจัดเก็บได้
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ให้ข้อมูล ในส่วนของการจาแนกสถานะครัวเรือนเป้าหมายในการยกระดับแก้ไข
ปัญหาความยากจนว่าเป็นครัวเรือนที่มีศักยภาพ พัฒนาได้ ต้องสงเคราะห์ หรือไม่ขอรับความช่วยเหลือ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องดาเนินการจัดเก็บทุกครัวเรือนตามเป้าหมาย
จานวน ๘๗,๗๖๘ ครัวเรือน ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน จานวน ๕๒๖ หมู่บ้าน แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยจังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาลังเจริญเติบโตขอให้ร่วมมือ
กันเร่งยกระดับครัวเรือนยากจน และเชิญชวนรณรงค์การลดความรุนแรงในครัวเรือนในการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บข้อมูลด้วย โดยประธานเน้นย้าให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันและบูรณาการในการทางานด้วยเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
งานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๙ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
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