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รายงานการประชุม
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 2 / 25๖1
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ผู้มาประชุม
1. พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ทาศิริ
2. นายพหุไท วรรัตนานุรักษ์
3. นายทวีป ทองเนื้อแปด
4. นางชมพูนุท ประทุมวัน
5. นายนันทชัย บุญนิฉันท์
6. นางสาวพูลศรี ม่วงแพร
7. นายวิทวัส เฟื่องศิลป์
8. นางศศิพร ผึ้งเผือก
9. นางกฤติยา ทรัพยโตษก
10. นายบุริศร์ กาบเครือ
11. นางสาวรวีพร สมรอด
12. นายสมนึก มูลรักษา
13. นางสาวชุติกาญจน์ ภู่ประสาน
14. นายต่อชาติ ม่วงลาย
15. นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน
16. นางสาวณีรนุช สายไหม
17. นางสาวพรรณพร จันทร์ดี
18. นางสาวปณิตา อารีศรีสม
19. นายอริย์ธัช หงส์อุปถัมภ์ชัย
20. นายอภิภู พลพัฒนดล
21. นางอรุณ ผลประทีปสุริยา
22. นายกิจจา ทองแดง
23. นางสาวชนิดา หินเพชร
24. นายพุฒินันท์ ปรีดี

(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
(แทน) ปลัดจังหวัดอ่างทอง
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
(แทน) แรงงานจังหวัดอ่างทอง
(แทน) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
(แทน) เกษตรจังหวัดอ่างทอง
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
(แทน) สถิติจังหวัดอ่างทอง
(แทน) ผู้อานวยการสานักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ประธานชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
(แทน) ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง
พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานสารสนทเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานข้อมูลฯ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง
3. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ แนวทาง กระบวนการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจาประปี 2562
(เอกสารแนบท้าย 1)
1.2 กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดอ่างทอง ดาเนินการประสานการจัดเก็บ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจาปี 2562 ระหว่าง
เดือนธันวาคม ๒๕61 – เมษายน ๒๕๖2
๑.3 จังหวัดอ่างทองมีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ในทุกระดับ ดังนี้
1.3.1 คณะทางานระดับจังหวัด
(1) จังหวัดอ่างทอง มีคาสั่งแต่งตั้ง คณะทางานบริหารการจัดเก็บ ข้อ มูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดอ่างทอง และมอบหมายหน่วยงานรั บผิ ด ชอบตัว ชี้วัด ข้อ มูล จปฐ.
ประจ าปี ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด อ่า งทองที่ ๒๑๒๙/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
(เอกสารแนบท้าย 2) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธาน และพัฒนาการ
จังหวัดอ่างทอง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค
(2) จัง หวัดอ่างทอง มีคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะทางานตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจัง หวัด ตามคาสั่ ง
จัง หวัดอ่ างทอง ที่ 3509/๒๕61 ลงวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕61 (เอกสารแนบท้าย 3) จานวน ๓ คณะ
ประกอบด้วย
- คณะที่ ๑ รับผิดชอบอาเภอวิเศษชัยชาญและอาเภอป่าโมก มีพัฒนาการจังหวัด
อ่ า งทอง เป็ น หั ว หน้ า คณะท างาน และนางณั ฐ กานต์ วงษ์ ป าน นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
เป็นเลขานุการ
- คณะที่ ๒ รับผิดชอบอาเภอเมืองอ่างทองและอาเภอไชโย มีนายแพทย์สาธารณสุข
จัง หวัดอ่างทอง เป็นหัวหน้าคณะทางาน และนายรุ่ง โรจน์ ดวงงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เป็นเลขานุการ
- คณะที่ ๓ รับผิดชอบอาเภอโพธิ์ทอง อาเภอแสวงหา และอาเภอสามโก้ มีท้องถิ่น
จัง หวัดอ่างทอง เป็นหัวหน้าคณะทางาน และนายพุฒินันท์ ปรีดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิ บั ติ ก าร
เป็นเลขานุการ
1.3.2 คณะทางานระดับอาเภอ
(1) จังหวัดอ่างทอง มีคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) และข้ อ มู ล พื้ น ฐานระ ดั บ หมู่ บ้ า น (กชช. 2ค) ระดั บ อ าเภอ
ประจ าปี ๒๕๖0 – ๒๕๖๔ ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด อ่า งทองที่ ๒๑30/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
(เอกสารแนบท้าย 4) โดยมีนายอาเภอเป็นประธาน และพัฒนาการอาเภอ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่บริหาร
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค
(2) อาเภอ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปี 2562 ระดับอาเภอ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลฯ
/(3) อาเภอ...
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(3) อาเภอ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตาบล ประจาปี 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61 (เอกสารแนบท้าย 5)
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2561 ที่สาคัญ (เอกสารแนบ 6)
3.2 รายงานผลการใช้ ประโยชน์ จากข้อมู ลเพื่อการพั ฒนาชุ มชน โดยส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาชนบท นาข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (เอกสารแนบ 7)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ จังหวัดอ่างทองจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖2
จานวน 69,858 ครัวเรือน
4.๒ เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖2 จาแนกรายอาเภอ
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก้
จังหวัดอ่างทอง

เป้า จปฐ.
(ครัวเรือน)
13,096
5,240
6,780
14,230
8,544
16,737
5,231
69,858

เป้า กชช.2ค
(หมู่บ้าน)
81
20
47
103
57
111
13
432

4.3 ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลฯ ปี ๒๕๖2
4.3.๑ เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
4.3.๒ ดาเนินการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูล
4.3.๓ การติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
4.4 กิจกรรม/งบประมาณที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน จานวน ๑6 กิจกรรม
4.4.1 ประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับ
จังหวัด
/4.4.2 ประชุมเชิง...
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4.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ระดับอาเภอ
4.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปี ๒๕๖๒
๔.4.4 ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจาปี ๒๕๖๒ เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูล จปฐ.
4.4.๕ ค่าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
4.4.6 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
4.4.๗ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ
4.4.๘ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
4.4.๙ รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
4.4.๑๐ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4.๑๑ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ระดับอาเภอ
4..4.๑๒ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
4.4.๑๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.4.๑๔ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
4.4.๑๕ ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
4.4.๑๖ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
4.5 เครื่องชี้วัดแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จานวน ๕ หมวด ๓๑ ตัวชี้วัด ได้แก่
หมวดที่ ๑ สุขภาพดี
จานวน ๗ ตัวชี้วัด
หมวดที่ ๒ สภาพแวดล้อม
จานวน ๗ ตัวชี้วัด
หมวดที่ ๓ การศึกษา
จานวน ๕ ตัวชี้วัด
หมวดที่ ๔ การมีงานทาและรายได้
จานวน ๔ ตัวชี้วัด
หมวดที่ ๕ ค่านิยม
จานวน ๘ ตัวชี้วัด

/4.6 แผนปฏิบัติ...
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4.6 แผนปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖2
แผนปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การพัฒนา (จปฐ./กชช. 2ค) ปี ๒๕๖2 จังหวัดอ่างทอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หน่วย
รับผิดชอบ ระยะเวลา/กาหนดส่ง
จังหวัด/
ตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมาย และความพร้อมของแบบสอบถามข้อมูลฯ
ต.ค. - พ.ย. 2561
อาเภอ
จัดทาคาสั่งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ คาสั่งแต่งตั้งผู้จัดเก็บ
จังหวัด/
และผู้บันทึกข้อมูลฯ พร้อมลงทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรมฯ ผ่านระบบ
พ.ย. 2561
อาเภอ
ออนไลน์ แล้วแจ้งรายชื่อให้กรมการพัฒนาชุมชน
ประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับ
จังหวัด
พ.ย.-ธ.ค. 2561
จังหวัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จังหวัด
พ.ย. 2561
พัฒนาชุมชน ระดับอาเภอ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปี 2562
อาเภอ
พ.ย.-ธ.ค. 2561
ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจาปี 2562 เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึก
อาเภอ
ธ.ค. 2561
และประมวลผลข้อมูลฯ
จังหวัด/
ธ.ค. 2561 –
รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลฯ
อาเภอ
ก.พ.2562
ผู้จัดเก็บ/
1 ธ.ค. 2561 –
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
จ./อาเภอ
28 ก.พ.2562
ผู้บันทึก/
17 ธ.ค. 2561 บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.
จังหวัด/
28 ก.พ.2562
อาเภอ
จังหวัด/
17 ธ.ค. 2561 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
อาเภอ
28 ก.พ.2562
จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค
อาเภอ
ม.ค.-มี.ค. 2562
ผู้บันทึก/
บันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. ๒ค
ม.ค.-มี.ค. 2562
จ./อาเภอ
ผู้บันทึก/
ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค
จังหวัด/
ม.ค.-มี.ค. 2562
อาเภอ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กร
จังหวัด/
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับ อาเภอ/
15-ก.พ.-62
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้อาเภอ
พัฒนากร
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ระดับอาเภอ และจัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ
อาเภอ
1-มี.ค.-62
ส่งให้จังหวัด
กิจกรรม
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สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และจัดทาคารับรอง
คุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับองค์กร
17 ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้อาเภอ
นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับอาเภอ
18 และจัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับอาเภอ ส่งให้
จังหวัด
นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับจังหวัด
19 และจัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับจังหวัด ส่งให้
กรมการพัฒนาชุมชน
16

20 คัดเลือกผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
22 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
21

23 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

จังหวัด

29-มี.ค.-62

อาเภอ/
พัฒนากร

มี.ค. 2562

อาเภอ

เม.ย. 2562

จังหวัด

เม.ย. 2562

จังหวัด/
อาเภอ

19-เม.ย.-62

จังหวัด

พ.ค.-62

จังหวัด
จังหวัด/
อาเภอ

มิ.ย.-62
มิ.ย.-62

4.7 การติดตาม
คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ หรือคณะทางานติดตามฯ ทาการติดตามและ
ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทันที เมื่อเริ่มดาเนินการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูล โดยยึดตาม
แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ฯ ระดับตาบลของพัฒนากร
4.8 การรายงานผล
4.8.1 อาเภอรายงานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้
จังหวัดทราบ โดยรายงานความก้าวหน้าทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ผ่านระบบรายงาน
4.8.2 จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ผ่านทางระบบ Online ที่ cddata.cdd.go.th/datacenter/bmnreport
ทุกสัปดาห์
4.8.3 จัดส่งข้อมูล จปฐ. ให้กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
- จั ง หวั ด จั ด ท าค ารั บ รองคุ ณ ภาพข้ อ มูล จปฐ. ระดั บ จั ง หวัด ส่ ง ให้ ก รมการ
พัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖2
- จังหวัดจัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับจังหวัด ส่งให้กรมการ
พัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 26 เมษายน ๒๕๖2
4.9 การส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทย
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ อานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๖ เรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
(เอกสารแนบท้าย 8) โดยขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท นาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผน การกาหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและติดตามผล
/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดได้ดาเนินการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลฯ ขอให้รายงานผลให้
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองทราบ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมร่วมกัน พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ.
ระดับจังหวัด ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม ว่าแต่ละหน่วยงานมีบทบาทและภารกิจครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัดหรือไม่
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอให้ปรับปรุงหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ
30 นาที โดยเพิ่มสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานร่วม
ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูก
สุขลักษณะ โดยเพิ่มสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานร่วม
ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ขอให้รวมสานักงานสาธารณสุขจัง หวัด
อ่างทองและโรงพยาบาลอ่างทองเป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยเพิ่มศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง (กศน.) เป็นหน่วยงานร่วม
ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ขอให้รวมสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ่างทองและโรงพยาบาลอ่างทองเป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยเพิ่มศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง (กศน.) เป็นหน่วยงานร่วม
ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
เอกชน โดยเพิ่มสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัง หวัด อ่างทอง เป็นหน่วยงานร่ว ม
(เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ตามเสนอ
5.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ผู้แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. 3 ประเด็น ดังนี้
5.2.1 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. สารวจและจัดเก็บคนที่อาศัยอยู่จริงทุกครัวเรือน แต่เพราะ
เหตุใดจึงมีข่าวคนยากจนที่ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐนาเสนอผ่านสื่อมวลชนอยู่ตลอด
5.2.2 ในกระบวนการบันทึกข้อมูล เรามั่นใจได้อย่างไรว่าผู้บันทึกข้อมูลจะบันทึกข้อมูล
อย่างถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง หากเกิดกรณีที่ผู้บันทึกข้อมูลมีอคติกับครัวเรือนที่บันทึกแล้วไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง
5.2.3 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่แรกเกิ ด หากกระบวนการจั ดเก็ บ
สามารถเก็บข้อมูลทางชีวภาพหรือ DNA ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต
พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงเพิ่มเติม ประเด็นแรกการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. สารวจและ
จัดเก็บคนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน ซึ่งมี คนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ ง
หรือย้ายที่อยู่อาศัยในห้วงเวลาที่จัดเก็บ จปฐ. จึงทาให้ตกสารวจ ทั้งนี้ ได้เน้นย้าให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสารวจ
อย่างละเอียดและรอบครอบเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
/ประเด็นที่...
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ประเด็นที่สอง กระบวนการบันทึกและประมวลผล จะมีขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมู ลโดยคณะท างานที่ถู กแต่ง ตั้ง ทั้งในระดับหมู่ บ้าน ตาบล และอาเภอ ในระดับหมู่ บ้ าน
ข้ อมู ลจะถู กตรวจสอบโดยผู้ น าชุ มชน/ผู้ ใหญ่ บ้ านก่ อนที่ จะน ามารั บรองผล หากผลการบั นทึ กผิ ด ปกติ
หรือมีข้อสงสัยจะมีการนาเล่มแบบสอบถามมาตรวจสอบ ว่าการบันทึกตรงกับเล่มแบบสอบถามจริงหรือไม่
จึงมั่นใจได้ว่าผู้บันทึกข้อมูลจะบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง
ประเด็นที่สาม การเก็บข้อมูลทางชีวภาพหรือ DNA ตามที่ผู้แทนผู้บังคับการตารวจภู ธร
จังหวัดอ่างทองเสนอแนะ เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่ปัจจุบันยังมีข้อจากัดเรื่องบุคลากร
ในการจัดเก็บไม่มีความรู้ความสามารถด้านการเก็บ DNA และมีข้อจากัดเรื่องงบประมาณในการจัดเก็บ ทั้งนี้
ทางฝ่ายเลขาฯ จะนาเสนอให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

15.30 น.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ลงชื่อ

พุฒินันท์ ปรีดี
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพุฒินันท์ ปรีดี)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ภัททิยา เจริญสุข
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางภัททิยา เจริญสุข)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

