
ขอมูลที่ใชใน
 การดําเนนิการ
ขอมูลที่ใชใน

 การดําเนนิการ



1. ขอมูลพื้นฐานระดบัหมูบาน (กชช.2ค)

2. ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

1. ขอมูลพื้นฐานระดบัหมูบาน (1. ขอมูลพื้นฐานระดบัหมูบาน (กชชกชช..2ค)2ค)

2. ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (2. ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐจปฐ..))
ระดับครวัเรือนระดับครวัเรือน



ยาเสพติด 

สภาพแรงงาน
สุขภาพอนามัย

การมีสวนรวม
และความเขมแข็งของชุมชน

ความรูและการศึกษา

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

สภาพทั่วไป

เปนขอมูลระดับหมูบานที่แสดง . . 2



1.  เปนขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ที่สามารถ     1.  เปนขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ที่สามารถ     
รูสภาพปญหาของหมูบานรูสภาพปญหาของหมูบาน  ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนซึ่งจะนําไปสูการวางแผน
แกไขปญหาแกไขปญหา

2.  จดัเก็บทุก 2 ป โดยการตรวจสอบขอมูลที่มี         2.  จดัเก็บทุก 2 ป โดยการตรวจสอบขอมูลที่มี         
อยูแลวและสมัภาษณจากกรรมการหมูบานเพื่อยูแลวและสมัภาษณจากกรรมการหมูบานเพื่ออ
นําไปใชในการวางแผนพัฒนานําไปใชในการวางแผนพัฒนา



1. เพื่อใชขอมูล 1. เพื่อใชขอมูล กชชกชช.. 2ค   เปนเครื่องมอืในการ2ค   เปนเครื่องมอืในการ
สํารวจสภาพความเปนอยูของประชาชนสํารวจสภาพความเปนอยูของประชาชน                                                  

2. เพื่อใชในการวางแผน แกไขปญหา และพัฒนา2. เพื่อใชในการวางแผน แกไขปญหา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนคุณภาพชีวิตของประชาชน                            

3. เพื่อใชกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนา 3. เพื่อใชกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนา 
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- ป 2525       สศช. มอบใหกรมการพัฒนาชุมชน   จัดเก็บขอมูล กชช. 2ค  
ในพืน้ที่เปาหมาย 38 จงัหวัด จํานวน 12,586 หมูบาน

- ป 2527       กรมการพัฒนาชุมชน จัดเกบ็ขอมลู กชช. 2ค     ในพื้นที่        
หมูบานเปาหมาย  จํานวน 12,586 หมูบาน  และจดัเกบ็
นอกพื้นที่หมูบานเปาหมายอกีจํานวน 42,246 หมูบาน  
รวมเปน   จํานวน 54,832 หมูบาน

- ป 2525       สศช. มอบใหกรมการพัฒนาชุมชน   จัดเก็บขอมูล กชช. 2ค  
ในพืน้ที่เปาหมาย 38 จงัหวัด จํานวน 12,586 หมูบาน

- ป 2527       กรมการพัฒนาชุมชน จัดเกบ็ขอมลู กชช. 2ค     ในพื้นที่         
หมูบานเปาหมาย  จํานวน 12,586 หมูบาน  และจดัเกบ็
นอกพื้นที่หมูบานเปาหมายอกีจํานวน 42,246 หมูบาน  
รวมเปน   จํานวน 54,832 หมูบาน
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ขอมูล กชช.2ค ประมวลผลตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนด
รวมกันของหนวยงานทีเ่กี่ยวของเปน 3  ระดับ คือ 
มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง และไมมีปญหา

ขอมูล กชช.2ค ประมวลผลตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนด
รวมกันของหนวยงานทีเ่กี่ยวของเปน 3  ระดับ คือ 
มีปญหามาก มีปญหาปานกลาง และไมมีปญหา

จัดระดบัการพัฒนาของหมูบาน
ไดเปน 3 ระดับ

1 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลงั)
2 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)
3 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา)

จัดระดบัการพัฒนาของหมูบาน
ไดเปน 3 ระดับ

1 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลงั)
2 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)
3 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา) 3



-หมูบานยากจน 16,735 หมูบาน
 ตามแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
 ไดมาจากหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 รวมกับ  
 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 
ในการสํารวจขอมูล กชช. 2 ค ป 2544

--หมูบานยากจนหมูบานยากจน  16,735 หมูบาน16,735 หมูบาน
  ตามแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  
  ไดมาจากหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับไดมาจากหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ  1 รวมกับ  1 รวมกับ  
  หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ  2 2 
ในการสํารวจขอมูลในการสํารวจขอมูล กชชกชช.. 2 ค ป 25442 ค ป 2544
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ขอมูล กชช.2 ค ป 2548 แลวเสร็จ 10 มิ.ย.48ขอมูล กชช.2 ค ป 2548 แลวเสร็จ 10 มิ.ย.48

จัดระดบัการพัฒนาของหมูบาน ตาม
ขอมลู กชช.2ค ป 2548 เปน 3 ระดับ คือ

1 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลงั) 
130 หมูบาน

2 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)
9,163 หมูบาน

3 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา)
59,812 หมูบาน  

จัดระดบัการพัฒนาของหมูบาน ตาม
ขอมลู กชช.2ค ป 2548 เปน 3 ระดับ คือ

1 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลงั) 
130 หมูบาน

2 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)
9,163 หมูบาน

3 หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา)
59,812 หมูบาน  3



ขอมลูความจําเปนพืน้ฐานขอมลูความจําเปนพืน้ฐาน



ความเปนมาความเปนมา

ป 2528 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนมุัติเมื่อ
วันที ่20 สิงหาคม 2528 ใหดาํเนินการโครงการ  
ปรณรงคคุณภาพชีวิต (ปรช.) ตั้งแตวันที ่20 
สิงหาคม 2528 - 31 ธันวาคม 2530)   

โดยใชเครื่องชี้วัดความจาํเปนพื้นฐาน 
8 หมวด 32 ตวัชี้วดัขึ้น เปนเครื่องมอืชี้วัด      
คุณภาพชีวิตของคนไทย



ปป 2532 2532 
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ(คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ(กชชกชช..) มีมติ) มีมติ

วันที่วันที่  15 กนัยายน 2532 ใหกรมการพัฒนาชุมชน  15 กนัยายน 2532 ใหกรมการพัฒนาชุมชน  
จัดเก็บขอมูลจัดเก็บขอมูล จปฐจปฐ..  ในเขตชนบทเปนประจําทุกปในเขตชนบทเปนประจําทุกป  
ตั้งแตปตั้งแตป  2533 จนถงึปจจุบัน 2533 จนถึงปจจุบัน 

โดยมกีารปรับปรุงเครื่องชี้วัดขอมูลโดยมกีารปรับปรุงเครื่องชี้วัดขอมูล จปฐจปฐ..
ทุกทุก  5 ป ใหสอดคลองกบัแผนพัฒนาฯ ชาติ5 ป ใหสอดคลองกบัแผนพัฒนาฯ ชาติ

ความเปนมาความเปนมา



หลกัการหลกัการ
(1) ใชเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

เปนเครื่องมือของกระบวนการเรียนรูของประชาชน
ในหมูบาน/ชุมชน



(2) สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนา โดยผาน
กระบวนการ จปฐ. (การกําหนดปญหาความตองการที่แทจริง
ของชุมชน   การคนหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา และการ
ประเมินผลการดําเนนิงานที่ผานมา)

หลกัการหลกัการ

(3) ใชขอมูล จปฐ. เปนแนวทางในการคัดเลือกโครงการ
ตาง ๆ ของรัฐใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่แทจริงของชุมชน     
สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ



วัตถปุระสงควัตถปุระสงค
เพื่อใหประชาชนสามารถพัฒนาชวีิต

ความเปนอยูของตนเองและครอบครัว  
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางนอยผานเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐาน



• การประชุมชีแ้จงทําความเขาใจที่ชัดเจน
• การเตรียมการและวางแผนการจัดเกบ็
• การจัดเกบ็ขอมลูอยางแทจริง
• การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ ขอมูล
• การบันทึกและประมวลผลที่ถูกตอง
• การติดตามประเมินผลในทุกขัน้ตอน

การจัดเก็บขอมูลใหมีคุณภาพ



ปญหาในการจัดเก็บขอมูลปญหาในการจัดเก็บขอมูล จปฐจปฐ..

--  ความเชื่อถือความเชื่อถือ
--  ความทันเวลาความทันเวลา
--  ความทันสมัยความทันสมัย



แนวทางแกไขปญหาแนวทางแกไขปญหา  ดานความเชื่อถือดานความเชื่อถือ

1.1. การฝกอบรมการฝกอบรม
2.2. ปรับวิธีการจัดเก็บปรับวิธีการจัดเก็บ



แนวทางแกไขปญหาแนวทางแกไขปญหา  ดานความทันเวลาดานความทันเวลา

1.1. ใชใช Pocket PC  Pocket PC 
เปนเครื่องมือจัดเก็บขอมูลเปนเครื่องมือจัดเก็บขอมูล



แนวทางแกไขปญหาแนวทางแกไขปญหา  ดานความทันสมัยดานความทันสมัย

1.1. ปรับการจัดเก็บดวยระบบเทคโนโลยีปรับการจัดเก็บดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมสารสนเทศสมัยใหม





ขอมูล จปฐ.

1. รูขอมูลและปญหาดานตาง ๆ ของครัวเรือน
- สุขภาพ      - ที่อยูอาศัย
- การศึกษา      - รายได
- คานยิมไทย     - การพัฒนา

2. รูชื่อครัวเรือนทีม่ีรายไดต่าํกวา 20,0000 บาท
ตอคนตอป(ครัวเรือนเปาหมาย)

3. รูวาแตละครัวเรือนตกเกณฑเรื่องอะไรบาง
3



ขอมลูความจําเปนพืน้ฐาน
ประยกุตใชในระบบ
ฐานขอมลูแกไขปญหา

ความยากจน

ขอมลูความจําเปนพืน้ฐาน
ประยกุตใชในระบบ
ฐานขอมลูแกไขปญหา

ความยากจน















ครัวเรือนที่มีรายไดนอยกวาครัวเรือนที่มีรายไดนอยกวา  20,000 บ.20,000 บ.



ครัวเรือนที่มีรายไดมากกวาครัวเรือนที่มีรายไดมากกวา  20,000 บ.20,000 บ.



2.ความรวมมือระหวาง
หนวยงาน

2.ความรวมมือระหวาง
หนวยงาน



1) ความรวมมอืในสวนกลาง กรม-กระทรวง1) ความรวมมอืในสวนกลาง กรม-กระทรวง
ความรวมมือในรูปแบบคณะกรรมการ

คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(พชช.) ปลัดกระทรวงมหาดไทย            เปนประธาน

รองปลัดกระทรวงทุกกระทรวง  เปน คณะกรรมการ
กรมการพัฒนาชุมชน         เปนกรรมการและเลขานุการ

คณะทํางานปรบัปรงุและจัดทําตัวชี้วัดฯ
สศช. เปน หัวหนาคณะทํางาน
สวนราชการที่เกี่ยวของเปนคณะทํางาน

จังหวัด



1) ความรวมมอืในสวนกลาง กรม-กระทรวง1) ความรวมมอืในสวนกลาง กรม-กระทรวง
ความรวมมือในรูปแบบกลุมภารกิจยุทธศาสตรฯ

กรมการพัฒนาชุมชนกรมทีด่ิน

กรมการปกครองกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น



คณะทํางานบรหิารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดบัจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด : หัวหนาฯ

คณะทํางานบรหิารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดบัอําเภอ
/กิ่งอําเภอ  นายอําเภอ  : หัวหนาฯ

คณะทํางานบรหิารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดบัตาํบล
 ประธานบริหาร อบต./สภาตําบล : หัวหนาฯ

จ.

อ. แตงตัง้

2) ความรวมมอืในระดับภูมิภาค2) ความรวมมอืในระดับภูมิภาค



3) ความรวมมอืในระดับทองถิ่น3) ความรวมมอืในระดับทองถิ่น

1) อบต. จัดสรรงบประมาณเปนคาสํารวจ
จัดเก็บขอมูลและเปนคาบันทึกขอมูล
2) อบต. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ เชน ใชเครือ่ง
คอมพิวเตอรของ อบต. บันทึกขอมูล

1)1)  อบตอบต..  จัดสรรงบประมาณเปนคาสํารวจจัดสรรงบประมาณเปนคาสํารวจ
จัดเก็บขอมูลและเปนคาบันทึกขอมูลจัดเก็บขอมูลและเปนคาบันทึกขอมูล
2)2)  อบตอบต..  สนับสนุนวัสดุอุปกรณสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  เชนเชน  ใชเครือ่งใชเครือ่ง
คอมพิวเตอรของคอมพิวเตอรของ  อบตอบต..  บันทึกขอมูลบันทึกขอมูล



3) ความรวมมอืในระดับทองถิ่น3) ความรวมมอืในระดับทองถิ่น

3) อบต.สนับสนุนบุคลากรในการจัดเก็บขอมูล
4) อบต. ชวยตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของขอมูล และจัดประชาคมพิจารณาปญหา
ความจําเปนพื้นฐาน
5) อบต. จัดสรรงบประมาณแกไขปญหาของ
ประชาชน

3)3)  อบตอบต..สนับสนุนบุคลากรในการจัดเก็บขอมูลสนับสนุนบุคลากรในการจัดเก็บขอมูล
4)4)  อบตอบต..  ชวยตรวจสอบความถูกตองครบถวนชวยตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของขอมูลของขอมูล  และจัดประชาคมพิจารณาปญหาและจัดประชาคมพจิารณาปญหา
ความจําเปนพื้นฐานความจําเปนพื้นฐาน
5)5)  อบตอบต..  จัดสรรงบประมาณแกไขปญหาของจัดสรรงบประมาณแกไขปญหาของ
ประชาชนประชาชน



3.ประสบการณทํางาน
ดานการแกไขปญหา

ความยากจน

3.ประสบการณทํางาน
ดานการแกไขปญหา

ความยากจน



1. ทํางานแกปญหาของประชาชน เมือ่ ป 2505
- ความยากจน
- ความเจ็บป่วย 
- ความไม่รู้ 

1. ทํางานแกปญหาของประชาชน เมือ่ ป 25051. ทํางานแกปญหาของประชาชน เมือ่ ป 2505
-- ความยากจน ความยากจน
-- ความเจ็บป่วย  ความเจ็บป่วย 
-- ความไม่รู้  ความไม่รู้ 

ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน



ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

2.ใชหลกัการพฒันาชุมชนในการทํางาน  
- พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
- พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน

2.ใชหลกัการพฒันาชุมชนในการทํางาน  
- พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
- พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน



ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

3. ตัวอยางผลการดําเนินการดานทุนและการออม
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 37,121 กลุ่ม
เงินสจัจะสะสมรวม 9,975.08 ลานบาท
สมาชิก 4.02 ลานคน

3. ตัวอยางผลการดําเนินการดานทุนและการออม
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 37,121 กลุ่ม
เงินสจัจะสะสมรวม 9,975.08 ลานบาท
สมาชิก 4.02 ลานคน



ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
28,038 หมูบาน (เรงรัดอันดับ 1 กชช.2ค 33)
เริ่มดําเนินการ 17 ส.ค. 2536    
เงินทุน หมูบาน 280,000 ตอหมูบาน
ครัวเรือนไดรับเงนิยืมแลว 1,811,744 คร.
ครัวเรือนมีรายไดจากเงินยืมพนเกณฑ 100%

- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
28,038 หมูบาน (เรงรัดอันดับ 1 กชช.2ค 33)
เริ่มดําเนินการ 17 ส.ค. 2536    
เงินทุน หมูบาน 280,000 ตอหมูบาน
ครัวเรือนไดรับเงนิยืมแลว 1,811,744 คร.
ครัวเรือนมีรายไดจากเงินยืมพนเกณฑ 100%



- โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
71,459 หมูบาน 2,562 ชมุชน 

- ฯลฯ 

- โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
71,459 หมูบาน 2,562 ชมุชน 

- ฯลฯ 



ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

4. ตัวอยางผลการดําเนินการดานพฒันารายได
- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 25,283 กลุ่ม
- ยอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2548 (ถึง เม.ย)
6,393,123,834 ลานบาท (หกพนัลานบาทเศษ)

4. ตัวอยางผลการดําเนินการดานพฒันารายได
- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน 25,283 กลุ่ม
- ยอดขายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2548 (ถึง เม.ย)
6,393,123,834 ลานบาท (หกพนัลานบาทเศษ)



ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

ประสบการณทํางานดานการแกไขปญหา
ความยากจน

5. ตัวอยางการพฒันาความเขมแข็งของชุมชน
- งานอาสาพัฒนาชุมชน 
มอีาสาพฒันาชุมชน (อช.) หมูบานละ 4 คน
รวม 266,338 คน 
มผีูนํา อช. ตําบลละ 2 คน รวม 11,888 คน

5. ตัวอยางการพฒันาความเขมแข็งของชุมชน
- งานอาสาพัฒนาชุมชน 
มอีาสาพฒันาชุมชน (อช.) หมูบานละ 4 คน
รวม 266,338 คน 
มผีูนํา อช. ตําบลละ 2 คน รวม 11,888 คน



- พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชน
ศนูยประสานงานองคกรชุมชน (ศอช.)

- พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน
แผนชุมชน
ระบบมาตรฐานงานชุมชน

- พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชน
ศนูยประสานงานองคกรชุมชน (ศอช.)

- พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน
แผนชุมชน
ระบบมาตรฐานงานชุมชน


