คํารับรองคุณภาพขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ ระดับตําบล
ตําบล.................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................
ตําบลนี้ ไดมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ตามขั้นตอนตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้
๑. ดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ทุกหมูบาน เสร็จเรียบรอยแลว
๒. คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ไดรวมกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูล กชช. ๒ค และ
ทุกคนลงชื่อในแบบสอบถามฯ เรียบรอยแลว
๓. ผูบันทึกขอมูล กชช. ๒ค ไดบันทึกประมวลผล และตรวจสอบความถูกตอง เสร็จเรียบรอยแลว
๔. ผลการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ ของตําบลนี้ จํานวน...............หมูบาน พบวา
๔.๑ ระดับการพัฒนาของหมูบาน
- หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๑ จํานวน..................หมูบาน
- หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๒ จํานวน..................หมูบาน
- หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๓ จํานวน..................หมูบาน
๔.๒ ปญหาที่ควรไดรับการแกไข ๕ ลําดับแรก
๑.)......................................................................................................................................
๒.).....................................................................................................................................
๓.)......................................................................................................................................
๔.)......................................................................................................................................
๕.)......................................................................................................................................
๕. พัฒ นากรและผู บั น ทึ กข อมูล กชช. ๒ค ได รว มนํ าเสนอผลการจั ด เก็บ ขอมูล กชช. ๒ค ต อองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่..............เดือน...................พ.ศ. ๒๕๖๐ (ถายัง จะดําเนินการ
ในวันที่..............เดือน...................)
ขอรับรองวาไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ อยางถูกตองครบถวน และมีคุณ ภาพ
โดยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของขอมูล กชช. ๒ค ของตําบลนี้ คิดเปนรอยละ ........................

(ลงชื่อ)......................................ผูบันทึกขอมูล (ลงชื่อ)......................................พัฒนากรผูประสานงานตําบล
(......................................)
(......................................)
............./........................./ ๒๕๖๐
............./........................./ ๒๕๖๐

หมายเหตุ ทุกตําบลตองสงคํารับรองฯ นี้ ใหอําเภอ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คํารับรองคุณภาพขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ ระดับอําเภอ
อําเภอ.................................จังหวัด.................................
อําเภอนี้ ไดมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ตามขั้นตอนตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้
๑. ดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ทุกหมูบาน จากทุกตําบล เสร็จเรียบรอยแลว
๒. ไดตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของขอมูล กชช. ๒ค ทุกตําบล เสร็จเรียบรอยแลว
๓. ไดประมวลผล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล กชช. ๒ค ทั้งหมด ของอําเภอ เสร็จเรียบรอยแลว
๔. ผลการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ ของอําเภอนี้ จํานวน.............หมูบาน จาก............ตําบล พบวา
๔.๑ ระดับการพัฒนาของหมูบาน
- หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๑ จํานวน..................หมูบาน
- หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๒ จํานวน..................หมูบาน
- หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๓ จํานวน..................หมูบาน
๔.๒ ปญหาที่ควรไดรับการแกไข ๕ ลําดับแรก
๑.)..................................................................................................................................
๒.).................................................................................................................................
๓.)..................................................................................................................................
๔.)..................................................................................................................................
๕.)..................................................................................................................................
๕. พัฒนาการอําเภอ ไดนําเสนอผลการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ ตอที่ประชุมระดับอําเภอ
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๖๐ (ถายัง จะดําเนินการในวันที่...............
เดือน.........................)
ขอรับรองวาไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ อยางถูกตองครบถวน และมีคุณ ภาพ
โดยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของขอมูล กชช. ๒ค ของอําเภอนี้ คิดเปนรอยละ ........................

(ลงชื่อ)..................................................พัฒนาการอําเภอ
(..................................................)
............./........................./ ๒๕๖๐

หมายเหตุ ทุกอําเภอตองสงคํารับรองฯ นี้ ใหจังหวัด ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐

คํารับรองคุณภาพขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด
จังหวัด.................................
จังหวัดนี้ ไดมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ตามขัน้ ตอนตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้
๑. ดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ทุกหมูบาน จากทุกตําบล และอําเภอ เสร็จเรียบรอยแลว
๒. ไดตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของขอมูล กชช. ๒ค ทุกอําเภอ เสร็จเรียบรอยแลว
๓. ไดประมวลผล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล กชช. ๒ค ทั้งหมด ของจังหวัด เสร็จเรียบรอยแลว
๔. ผลการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ ของจังหวัดนี้ จํานวน...............หมูบาน จาก............ตําบล
............อําเภอ พบวา
๔.๑ ระดับการพัฒนาของหมูบาน
- หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๑ จํานวน..................หมูบาน
- หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๒ จํานวน..................หมูบาน
- หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๓ จํานวน..................หมูบาน
๔.๒ ปญหาที่ควรไดรับการแกไข ๕ ลําดับแรก
๑.)..................................................................................................................................
๒.).................................................................................................................................
๓.)..................................................................................................................................
๔.)..................................................................................................................................
๕.)..................................................................................................................................
๕. พัฒนาการจังหวัด ไดนําเสนอผลการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ ตอที่ประชุมระดับจังหวัด
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๖๐ (ถายัง จะดําเนินการในวันที่...............
เดือน.........................)
ขอรับรองวาไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล กชช. ๒ค ป ๒๕๖๐ อยางถูกตองครบถวน และมีคุณ ภาพ
โดยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของขอมูล กชช. ๒ค ของจังหวัดนี้ คิดเปนรอยละ ........................

(ลงชื่อ)..................................................พัฒนาการจังหวัด
(..................................................)
............./........................./ ๒๕๖๐

หมายเหตุ ทุกจังหวัดตองสงคํารับรองฯ นี้ ใหกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

