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ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุม่จังหวัด 
 

1. ความเป็นมา 
1.1 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เริ่มจัดท ำตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปี 2556 และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องบนหลักวิชำกำรผ่ำนโครงกำร
ศึกษำวิจัยในปี 2557-2558 โดยมีคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นที่ปรึกษำ
โครงกำร ตัวชี้วัดได้รับกำรพัฒนำและทดสอบในระดับพ้ืนที่จนมีควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมระดับ
หนึ่ง สำมำรถใช้วัดสถำนะของกำรพัฒนำพ้ืนที่เชิงเปรียบเทียบได้และน ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรทบทวนแผนพัฒนำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเป็นข้อมูลชี้พ้ืนที่เป้ำหมำยให้กับ
ส่วนรำชกำรที่ภำรกิจเกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิผล โดยในปี 2558 กลไกระดับนโยบำยได้เห็นถึง
ควำมส ำคัญของตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์
ในวงกว้ำง ดังนี้ 

1.1.1 มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบให้ตัวชี้วัดเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 2560 โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องน ำข้อมูล
ตัวชี้วัดไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำแผนฯ ให้มีควำมชัดเจนครอบคลุมมำกขึ้น 

1.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 รับทรำบตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับ
จังหวัด 24 ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับกลุ่มจังหวัด 13 ตัวชี้วัด และเห็นชอบ
ให้ส่วนรำชกำรพิจำรณำใช้ประโยชน์ตัวชี้วัดในกำรก ำหนดแผนงำนโครงกำรและ
งบประมำณลงสู่พื้นที่ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนระหว่ำงจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และส่วนรำชกำร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล 

1.2 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ สศช. ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลตัวชี้วัดให้มีควำม
เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่กับกำรทบทวนปรับตัวชี้วัดให้มีควำมเหมำะสม บนเงื่อนไขว่ำข้อมูล
ที่น ามาจัดท าตัวชี้วัดจะต้องมีการจัดเก็บครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดและต่อเนื่องทุกปีหรือปีเว้นปี 
ที่ผ่ำนมำ สศช. ได้จัดท ำเอกสำรตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวม 4 ฉบับ ได้แก่ 
ฉบับสิงหำคม 2558 ฉบับสิงหำคม 2559 ฉบับธันวำคม 2561 และฉบับพฤษภำคม 2564 โดยฉบับ
ล่ำสุดได้เผยแพร่ผ่ำน website สศช. ภำยใต้หัวข้อ ก.บ.ภ. 

2. ข้อเท็จจริง 
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำระดับนำนำชำติซึ่งจัดท ำขึ้นโดยองค์กำรสหประชำชำติ ในปัจจุบัน ได้มุ่งสู่ กำร

จัดท ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs ที่ด าเนินการ
ช่วงพ.ศ. 2558-2573 โดยเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) ที่ด ำเนินกำรช่วง พ.ศ. 2543-2558 ที่พบว่ำหลำย
เป้ำหมำยยังไม่บรรลุ ขณะที่ควำมท้ำทำยใหม่ ๆ ของโลกเพ่ิมควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะ
ปัญหำและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรส่งผลต่อ
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ทรัพยำกรธรรมชำติและอำหำร และควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองที่รุนแรง
ขึ้นทั้งในระดับระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศ  

2.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้ำหมำย (SDG Goals) 169 เป้ำหมำย
ย่อย (SDG Targets) ที่มีควำมเป็นสำกล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และก ำหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด 
เพ่ือใช้ติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำ โดยสำมำรถจัดกลุ่ม SDGs ตำมปัจจัยที่
เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ (1) กำรพัฒนำคน (People) ให้ควำมส ำคัญกับกำรขจัดปัญหำ
ควำมยำกจนและควำมหิวโหย และลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม (2) เศรษฐกิจและควำมมั่งคั่ง 
(Prosperity) ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชำติ (3) สิ่งแวดล้อม 
(Planet) ให้ควำมส ำคัญกับกำรปกป้องและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพภูมิอำกำศเพ่ือ
พลเมืองโลกรุ่นต่อไป (4) สันติภำพและควำมยุติธรรม (Peace) ยึดหลักกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ  
มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ (5) ควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ (Partnership) ควำม
ร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ ทั้งนี้ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 17 เป้ำหมำย 
ประกอบด้วย กำรขจัดควำมยำกจน ขจัดควำมหิวโหย กำรมีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี กำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ น้ ำสะอำดและสุขำภิบำล พลังงำนสะอำดและจ่ำยได้ งำนที่มี
คุณค่ำและเศรษฐกิจที่เติบโต อุตสำหกรรม-นวัตกรรมและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน กำรผลิตและกำรบริโภคที่รับผิดชอบ กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ นิเวศทำงทะเลและมหำสมุทร ระบบนิเวศบนบก สันติและสถำบันเข้มแข็ง ควำมเป็น
หุ้นส่วนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยในฐำนะสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำติได้รับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำดังกล่ำวมำด ำเนินงำนทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

2.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2559 เห็นชอบให้กระทรวงมหำดไทย (มท.) มีกลไกกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 
2563 รับทรำบผลกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
19 ธันวำคม 2562 โดยที่ประชุมเห็นชอบหลักกำรร่ำงแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ส ำหรับประเทศไทย และเห็นชอบใน
หลักกำรให้มีกำรจัดกลุ่มจังหวัด 4 ระดับ จ ำแนกตำมศักยภำพ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มี
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ควำมเหลื่อมล้ ำสูง ยังขำดควำมพร้อม ต้องได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเร่งด่วน กลุ่มที่ 2 เป็นพ้ืนที่/
จังหวัดที่มีศักยภำพ แต่ยังมีข้อจ ำกัดที่จะพัฒนำ กลุ่มที่ 3 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีศักยภำพและพร้อมที่
จะพัฒนำ และกลุ่มที่ 4 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีควำมเข้มแข็ง ทั้งนี้ได้มอบหมำยให้ สศช. ร่วมกับ มท. 
คัดเลือกจังหวัดน ำร่องในพ้ืนที่ 6 ภำค และกระจำยตัวตำมกลุ่มจังหวัด 4 ระดับ เพ่ือทดลองจัดท ำ
แผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 

3. การทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุม่จังหวัด 
3.1 สศช. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็น

เครื่องมือบ่งชี้สถำนะกำรพัฒนำของพ้ืนทีเ่ชิงเปรียบเทียบ และเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนกำร
พัฒนำพ้ืนที่ รวมทั้งสำมำรถสนับสนุนกำรผลักดันเป้ำหมำยและตัวชี้วัดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในระดับ
พ้ืนที่ของประเทศ จึงด ำเนินกำรทบทวนปรับปรุงให้ตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดมีควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับตัวชี้วัดระดับนำนำชำติเพ่ือมุ่งสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ รวมถึงกำรน ำตัวชี้วัดมำตรฐำนสำกลตัวอ่ืนมำรวมด้วย เช่น ดัชนีวัด
ควำมก้ำวหน้ำของคน (Human Achievement Index : HAI) ซึ่งโดยรวมแล้วจะเป็นประโยชน์แก่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำสถำนะกำรพัฒนำและต ำแหน่ง
กำรพัฒนำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงพ้ืนที่ได้ชัดเจนขึ้น และเห็นประเด็นที่
เป็นจุดแข็งจุดอ่อนที่จะต้องวำงแผนพัฒนำศักยภำพหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

3.2 กำรจัดท ำตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด มีสำระส ำคัญกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

3.2.1 จัดกลุ่มข้อมูลตัวชี้วัดตำมกรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 5 มิติ (5P) ได้แก่มิติกำรพัฒนำ
คน (People) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติเศรษฐกิจและควำมมั่งคั่ง (Prosperity) มิติ
สันติภำพและยุติธรรม (Peace) และมิติควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ (Partnership) 

3.2.2 น ำแนวคิด New Fixed Goalpost Method ที่พัฒนำขึ้นโดย UNDP มำใช้ในกำรก ำหนด
ค่ำสูงสุด-ค่ำต่ ำสุดของตัวชี้วัด เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบค่ำดัชนีระหว่ำงจังหวัด และระหว่ำง
ปีได้ (ซึ่งเป็นวิธีกำรค ำนวณมำตรฐำนเดียวกับ HAI) และยังคงใช้วิธีกำร Normalization ใน
กำรค ำนวณค่ำคะแนนตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัด เพ่ือปรับค่ำฐำนข้อมูลที่แตกต่ำงกันให้
เปรียบเทียบกันได้ และน ำมำรวมกันเพื่อค ำนวณค่ำดัชนีผสม (Composite Index) 

3.2.3 ข้อมูลที่น ำมำจัดท ำตัวชี้วัดจะต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทุกปีหรือปีเว้นปี 
จัดเก็บครอบคลุมทุกจังหวัดบนพื้นฐำนหลักกำรทำงสถิติเดียวกัน 

3.2.4 กำรน ำเสนอข้อมูล จะมี 5 ลักษณะ คือ  

(1) แผนที่ เป็นกำรแสดงค่ำดัชนีผสม (Composite Index) รำยจังหวัดที่จัดกลุ่มตำมข้อ 2.3 
สะท้อนกลุ่มของพ้ืนที่เป้ำหมำยที่มีศักยภำพกำรพัฒนำแตกต่ำงกัน โดยน ำเสนอเป็นดัชนี
รวม และดัชนีรำยมิติ 

(2) แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) ในแต่ละตัวชี้วัด เรียงล ำดับรำยจังหวัดจำกมำกไปน้อย แสดง
ต ำแหน่งกำรพัฒนำของจังหวัดเชิงเปรียบเทียบกับค่ำกลำงของประเทศและจังหวัดอ่ืนใน
แต่ละตัวชี้วัด  
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(3) แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละจังหวัด แสดงระดับกำรพัฒนำของแต่ละ
ตัวชี้วัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำกลำงของประเทศ และเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558-2562 

(4) แผนภูมิใยแมงมุม (Radar Chart) รำยจังหวัด แสดงค่ำดัชนีผสม (Composite Index) 
เปรียบกับค่ำกลำงของประเทศในดัชนีรวมและดัชนีรำยมิติ สะท้อนศักยภำพของจังหวัด
ว่ำมีสถำนกำรณ์พัฒนำดีมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำค่ำกลำงของประเทศ 

(5) ตำรำงข้อมูลตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัด (Common Indicators) แสดงตัวชี้วัดใน 5 มิติ
กำรพัฒนำ จ ำนวน 32 ตัวชี้วัด เปรียบเทียบข้อมูลค่ำกลำงของประเทศกับข้อมูลจังหวัด 
ตั้งแต่ปี 2558-2562 

3.2.5 ตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัด (Common Indicators) ชุดใหม่ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดใน 
แต่ละมิติดังนี้ 

(1) มิติกำรพัฒนำคน (People) 

(1.1) ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน (ร้อยละ) 
(1.2) ร้อยละของทำรกแรกเกิดที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ (ร้อยละทำรกเกิดมีชีพ) 
(1.3) ร้อยละของประชำกรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (ร้อยละ) 
(1.4) อัตรำส่วนประชำกรต่อแพทย์ (คน/แพทย์) 
(1.5) อัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวศึกษำ (ร้อยละ) 
(1.6) จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกรไทย อำยุ 15-39 ปี (ปี) 
(1.7) ค่ำเฉลี่ยคะแนน O-net มัธยมศึกษำตอนปลำย (คะแนน) 

(2) มิติเศรษฐกิจและควำมม่ังคั่ง (Prosperity) 

(2.1) อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ) 
(2.2) อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ร้อยละ) 
(2.3) อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 
(2.4) อัตรำส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่ำ) 
(2.5) ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน) 
(2.6) สัดส่วนปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำภำคครัวเรือนต่อประชำกร (kw-ชั่วโมง/คน) 
(2.7) สัดส่วนปริมำณน้ ำมันเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรมต่อ GPP ภำคอุตสำหกรรม 

(ลิตร/ล้ำนบำท) 
(2.8) ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก ำลังแรงงำน (ร้อยละ) 
(2.9) ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้ำนและที่ดินเป็นของตนเอง (ร้อยละ) 
(2.10) ร้อยละของหมู่บ้ำนที่ถนนสำยหลักใช้กำรได้ตลอดปี (ร้อยละ) 
(2.11) สัมประสิทธิ์กำรกระจำยรำยได้ 

(3) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) 

(3.1) อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่ำไม้ในจังหวัด (ร้อยละ) 
(3.2) สัดส่วนปริมำณขยะที่ก ำจัดถูกต้องต่อปริมำณขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ) 
(3.3) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึงน้ ำประปำ (ร้อยละ) 
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(3.4) ร้อยละของประชำกรที่ประสบอุทกภัย (ร้อยละ) 
(3.5) ร้อยละของประชำกรที่ประสบภัยแล้ง (ร้อยละ) 

(4) มิติสันติภำพและยุติธรรม (Peace) 

(4.1) กำรแจ้งควำมคดีชีวิต ร่ำงกำย เพศ และคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ (ต่อแสนคน) 
(4.2) จ ำนวนของประชำกรในเรือนจ ำ (ต่อแสนคน) 
(4.3) จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ (ต่อแสนคน) 
(4.4) อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย (ต่อแสนคน) 
(4.5) จ ำนวนผู้ถูกกักขังที่รอกำรพิพำกษำในสัดส่วนของประชำกรในเรือนจ ำ (ร้อยละ) 

(5) มิติควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ (Partnership) 

(5.1) ร้อยละของประชำกรที่เข้ำถึงอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ) 
(5.2) ร้อยละของภำษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรำยได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงิน

อุดหนุนเฉพำะกิจ (ร้อยละ) 
(5.3) ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของจังหวัด (ร้อยละ) 
(5.4) สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชำกรแสนคน (แห่ง/แสนคน) 

3.2.6 วิธีกำรค ำนวณดัชนีกำรพัฒนำระดับจังหวัด ในแต่ละตัวชี้วัดจะใช้สูตรค ำนวณค่ำคะแนน
ตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่แปรผันตำมข้อมูล ใช้สูตร 

คะแนนตัวชี้วัด =  . ค่ำตัวชี้วัด – ค่ำต่ ำสุด . 
 

(2) ตัวชี้วัดที่มีกำรผกผันข้อมูล ใช้สูตร 

คะแนนตัวชี้วัด =   1  -   .ค่ำตัวชี้วัด – ค่ำต่ ำสุด . 
 

(3) ค่ำต่ ำสุดและค่ำสูงสุดก ำหนดจำกค่ำสูงสุดและค่ำต่ ำสุดของข้อมูลในช่วง ปี 2558 - 2562 
เพ่ือให้ค่ำดัชนีสำมำรถเปรียบเทียบระหว่ำงเวลำและจังหวัดได้ 

(4) ค่ำเฉลี่ยของดัชนีรวมและดัชนีย่อยในแต่ละมิติ กำรค ำนวณดัชนีกำรพัฒนำระดับจังหวัด 
ไม่มีกำรถ่วงน้ ำหนักทั้งในระดับดัชนีย่อยและดัชนีรวม เพรำะเป็นกำรยำกที่จะระบุว่ำมิติ
ใดมีระดับควำมส ำคัญมำกกว่ำมิติอ่ืน ในกำรค ำนวณดัชนีย่อยใช้วิ ธีกำรค ำนวณหำ
ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) จำกข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ส่วนกำรค ำนวณ
ดัชนีรวมใช้กำรหำค่ำเฉลี่ยแบบเรขำคณิต (Geometric Mean) จำกดัชนีย่อยทั้ง 5 ด้ำน 

(5) สูตรค ำนวณ ค่ำคะแนนดัชนีย่อย (แต่ละมิต ิ5 ด้ำน) 

= . (ค่ำคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 + ค่ำคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 + ... + ค่ำคะแนนตัวชี้วัดที่ n) . 
      n 

เมื่อ n คือจ ำนวนตัวชี้วัดในแต่ละมิติย่อย 
 

ค่ำสูงสุด – ค่ำต่ ำสุด 

ค่ำสูงสุด – ค่ำต่ ำสุด 
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(6) สูตรค ำนวณ ค่ำคะแนนดัชนีรวม = ค่ำเฉลี่ยเรขำคณิตของค่ำคะแนนดัชนีย่อย 5 ด้ำน 

=   ค่ำคะแนนดัชนีย่อย1 * ค่ำคะแนนดัชนีย่อย2 * ... * ค่ำคะแนนดัชนีย่อย 5 

(7) ข้อมูลที่ใช้ในกำรค ำนวณดัชนีกำรพัฒนำระดับจังหวัด เป็นข้อมูลตัวชี้วัด 32 ตัว ระดับ
จังหวัด 76 จังหวัด ใช้ข้อมูลในช่วง ปี 2558 -2562 โดยรำยชื่อตัวชี้วัด ปีที่น ำข้อมูลมำ
ใช้ในกำรค ำนวณ และค่ำสูงสุด-ค่ำต่ ำสุด มีรำยละเอียดดังนี้ 

ดัชนีย่อย ตัวช้ีวัด ปีท่ีน ำข้อมูลมำใช้ค ำนวณ ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสดุ ช่วงข้อมูล 

มิติกำร
พัฒนำคน 

1. ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำม
ยำกจน (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 49.13 0.00 49.13 

2. ร้อยละของทำรกแรกเกิดที่มีน้ ำหนัก
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ (ร้อยละทำรกเกดิมชีีพ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 22.88 6.80 16.08 

3. ร้อยละของประชำกรที่เจ็บป่วยที่เป็น
ผู้ป่วยใน (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 15.51 5.97 9.54 

4. อัตรำส่วนประชำกรต่อแพทย์  
(คน/แพทย์) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6,277 796 5,481 

5. อัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยและอำชีวศึกษำ (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 112.90 44.47 68.43 

6. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกรไทย
อำยุ 15-59 ปี (ปี) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  
ปี 2561 ปี 2562 11.50 6.46 5.04 

7. ค่ำเฉลี่ยคะแนน o-net มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (คะแนน) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 39.60 26.50 13.10 

มิติเศรษฐกิจ
และควำม 
มั่งคั่ง 

8. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ) 

ปี 2558  
ปี 2560 ปี 2562  35.81 -16.33 52.14 

9. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของผลติภณัฑ์
มวลรวมจังหวัด (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 23.02 -18.30 41.31 

10. อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 6.00 0.07 5.93 

11. อัตรำส่วนหน้ีเฉลีย่ต่อรำยได้เฉลีย่ของ
ครัวเรือน (เท่ำ) 

ปี 2558  
ปี 2560 ปี 2562  13.84 0.44 13.40 

12. ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน) ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 973,192 55,326 917,867 

13. สัดส่วนปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำภำค
ครัวเรือนต่อประชำกร (kw-h/คน) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 1,893.85 183.01 1,710.84 

14. สัดส่วนปริมำณน้ ำมันเชื้อเพลิงใน
ภำคอุตสำหกรรมต่อ GPP 
ภำคอุตสำหกรรม (ลิตร/ล้ำนบำท) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 4,454.69 0.00 4,454.69 

15. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อ
ก ำลังแรงงำน (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 88.73 10.64 78.09 

5 
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ดัชนีย่อย ตัวช้ีวัด ปีท่ีน ำข้อมูลมำใช้ค ำนวณ ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสดุ ช่วงข้อมูล 

16. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้ำนและ
ที่ดินเป็นของตนเอง (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 97.40 28.20 69.20 

17. ร้อยละของหมู่บำ้นท่ีถนนสำยหลกั 
ใช้กำรได้ตลอดปี (ร้อยละ) 

ปี 2558  
ปี 2560 100.00 18.86 81.14 

18. สัมประสิทธ์ิกำรกระจำยรำยได ้ ปี 2558  
ปี 2560 ปี 2562  0.743 0.255 0.489 

มิติ
สิ่งแวดล้อม 

19. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำไม้
ในจังหวัด (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  
ปี 2561 ปี 2562 549.51 -13.65 563.17 

20. สัดส่วนปริมำณขยะที่ก ำจัดถูกต้อง 
ต่อปริมำณขยะที่เกดิขึ้น (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 90.91 0.45 90.46 

21. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง
น้ ำประปำ (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 55.54 1.43 54.11 

22. ร้อยละของประชำกรที่ประสบ
อุทกภัย (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 77.27 0.00 77.27 

23. ร้อยละของประชำกรที่ประสบภัยแล้ง 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 96.55 0.00 96.55 

มิติสันติภำพ
และควำม
ยุติธรรม 

24. กำรแจ้งควำมคดีชีวิต ร่ำงกำย เพศ และ
คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ (ต่อแสนคน) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 282.46 21.55 260.91 

25. จ ำนวนของประชำกรในเรือนจ ำ  
(ต่อแสนคน) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  
ปี 2561 ปี 2562 1,517.33 164.71 1,352.62 

26. จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ (ต่อแสนคน) ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 1,144.52 41.19 1,103.33 

27. อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย (ต่อแสนคน) ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 19.76 0.62 19.14 

28. จ ำนวนผู้ถูกกักขังที่รอกำรพิพำกษำ
ในสัดส่วนของประชำกรในเรือนจ ำ 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 65.93 4.52 61.41 

มิติควำม
เป็นหุ้นส่วน
กำรพัฒนำ 

29. ร้อยละของประชำกรที่เข้ำถึง
อินเตอร์เนต็ (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 85.09 20.22 64.87 

30. ร้อยละภำษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อ
รำยได้รวมทีไ่มร่วมเงินอุดหนุนและ
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 41.19 6.11 35.08 

31. ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณของจังหวัด (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 100.00 36.94 63.06 

32. สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชำกร
แสนคน (แห่ง/แสนคน) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 441.70 0.00 441.70 

 



8 

(8) กำรประมำณค่ำข้อมูลที่สูญหำย (Missing Data Interpolation) ส ำหรับตัวชี้วัดที่ข้อมูล
ไม่ครบทั้ง 5 ปี จ ำเป็นต้องประมำณค่ำข้อมูลสูญหำย ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
โดยน ำตัวชี้วัดที่มีข้อมูลมำวำดกรำฟ แล้วค ำนวณหำสมกำรของเส้นแนวโน้มแบบ
เส้นตรง (Linear Trendline Equation) ของแต่ละจังหวัด จำกนั้นแทนค่ำด้วยปีที่
ข้อมูลสูญหำย จะได้ค่ำประมำณของตัวชี้วัดของจังหวัดในปีนั้น ๆ 

(9) กำรจัดกลุ่มพ้ืนที่จังหวัดตำมดัชนีกำรพัฒนำระดับจังหวัด เพ่ือสะท้อนกลุ่มของพ้ืนที่
เป้ำหมำยที่มีศักยภำพกำรพัฒนำแตกต่ำงกัน ด ำเนินกำรโดยใช้ ค่ำกลำงของประเทศ ซึ่ง
ได้จำกกำรค ำนวณค่ำ มัธยฐำน (Median) ของดัชนีผสม (Composite Index) ค่ำดัชนี
รวมหรือดัชนีย่อยในแต่ละมิติ ปี 2562 จำกนั้นค ำนวณค่ำที่น้อยกว่ำค่ำกลำงของ
ประเทศ ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรจัดกลุ่มพ้ืนที่จังหวัด โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีควำมเหลื่อมล้ ำสูง ยังขำดควำมพร้อมและต้องได้รับกำร
สนับสนุนอย่ำงเร่งด่วน ได้แก่ จังหวัดที่มีค่ำดัชนีผสม ต่ ำกว่ำค่ำกลำงของ
ประเทศ มำกกว่ำร้อยละ 20 

กลุ่มที่ 2  เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีศักยภำพ แต่ยังมีข้อจ ำกัดที่จะพัฒนำ ได้แก่ จังหวัดที่มี
ค่ำดัชนีผสม ต่ ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ ระหว่ำงร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 20 

กลุ่มที่ 3 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีศักยภำพและพร้อมที่จะพัฒนำ ได้แก่ จังหวัดที่มีค่ำดัชนี
ผสม ต่ ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ ไม่เกินร้อยละ 10 

กลุ่มที่ 4 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีควำมเข้มแข็งและพร้อมขยำยผลไปภำยนอก ได้แก่ 
จังหวัดที่มีค่ำดัชนีผสม สูงกว่ำค่ำกลำงของประเทศ 

3.3 ส ำหรับตัวชี้วัดการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด  สศช. ได้ทบทวนและยังคงแบ่งประเด็นกำรพัฒนำ
ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ด้ำนเศรษฐกิจ (Growth & Competitiveness) และด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Inclusive & Green Growth) แต่ปรับกำรก ำหนดค่ำสูงสุด-ค่ำต่ ำสุดของตัวชี้วัดตำมแนวคิด New Fixed 
Goalpost Method ของ UNDP มีกำรค ำนวณและกำรน ำเสนอเช่นเดียวกับตัวชี้วัดระดับจังหวัด  

3.3.1 ตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับกลุ่มจังหวัด ชุดใหม่ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ดังนี้ 

(1) มิติด้ำนเศรษฐกิจ (Growth & Competitiveness) 

(1.1) อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 
(1.2) อัตรำกำรขยำยตัวภำคเกษตร (ร้อยละ) 
(1.3) อัตรำกำรขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม (ร้อยละ) 
(1.4) อัตรำกำรขยำยตัวภำคบริกำร (ร้อยละ) 
(1.5) มูลค่ำผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บำท/คน) 
(1.6) สัมประสิทธิ์กำรกระจำยรำยได้กลุ่มจังหวัด 
(1.7) ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน) 
(1.8) อัตรำกำรขยำยตัวผลิตภำพแรงงำน (ร้อยละ) 
(1.9) อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 
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(1.10) รำยได้กำรท่องเที่ยว (ล้ำนบำท) 
(1.11) อัตรำกำรขยำยตัวรำยได้ท่องเที่ยว (ร้อยละ) 

(2) มิติด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม (Inclusive & Green Growth) 

(2.1) ร้อยละประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน (ร้อยละ) 
(2.2) จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกรไทย อำยุ 15-59 ปี (ปี) 
(2.3) ร้อยละของประชำกรที่เข้ำถึงอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ) 
(2.4) ปริมำณขยะในกลุ่มจังหวัด (พันตัน) 

3.3.2 ข้อมูลที่ใช้ในกำรค ำนวณดัชนีกำรพัฒนำระดับกลุ่มจังหวัด เป็นข้อมูลตัวชี้วัด 15 ตัว ระดับ
กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ใช้ข้อมูลในช่วง ปี 2558 -2562 โดยรำยชื่อตัวชี้วัด ปีที่น ำข้อมูล
มำใช้ในกำรค ำนวณ และค่ำสูงสุด-ค่ำต่ ำสุด มีรำยละเอียดดังนี้ 

ดัชนีย่อย ตัวช้ีวัด ปีท่ีน ำข้อมูลมำใช้ค ำนวณ ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสดุ ช่วงข้อมูล 

มิติเศรษฐกิจ 1. อัตรำกำรขยำยตัวมลูค่ำผลติภณัฑ์
มวลรวมกลุ่มจังหวดั (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 18.22 -10.39 28.61 

2. อัตรำกำรขยำยตัวภำคเกษตร  
(ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 28.28 -25.26 53.55 

3. อัตรำกำรขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 25.04 -17.29 42.33 

4. อัตรำกำรขยำยตัวภำคบริกำร  
(ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 13.06 0.62 13.68 

5. มูลค่ำผลติภณัฑ์กลุม่จังหวัดเฉลี่ย 
ต่อหัว (บำท/คน) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 671,111 59,042 612,069 

6. สัมประสิทธ์ิกำรกระจำยรำยได ้
กลุ่มจังหวัด 

ปี 2558  
ปี 2560 ปี 2562 0.490 0.340 0.150 

7. ผลิตภำพแรงงำน (บำท/คน) ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 681,138 66,378 614,760 

8. อัตรำกำรขยำยตัวผลติภำพแรงงำน 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 19.27 -7.54 26.82 

9. อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 3.14 0.33 2.81 

10. รำยได้กำรท่องเที่ยว (ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 639,428 5,985 633,443 

11. อัตรำกำรขยำยตัวรำยได้ท่องเที่ยว 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 44.99 -5.49 50.48 

มิติสังคม 
และ
สิ่งแวดล้อม 

12. ร้อยละประชำกรที่อยู่ใต้เส้น 
ควำมยำกจน (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 32.77 0.41 32.36 

13. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกร
ไทย อำยุ 15-59 ปี (ปี) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 10.68 8.08 2.59 
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ดัชนีย่อย ตัวช้ีวัด ปีท่ีน ำข้อมูลมำใช้ค ำนวณ ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสดุ ช่วงข้อมูล 

 14. ร้อยละของประชำกรที่เข้ำถึง
อินเตอร์เนต็ (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 78.70 26.01 52.68 

15. ปริมำณขยะในกลุม่จังหวัด (พันตนั) ปี 2558 ปี 2559  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 2,594.77 697.15 1,897.55 

3.4 จังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนรำชกำร สำมำรถใช้ตัวชี้วัดชุดใหม่นี้เป็นเครื่องมือบ่งชี้สถำนกำรณ์
พัฒนำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเชิงเปรียบเทียบระหว่ำงพ้ืนที่ และชี้พ้ืนที่เป้ำหมำยกำรพัฒนำใน
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจโดยตรง สำมำรถน ำไป
ก ำหนดแผนงำนโครงกำรได้อย่ำงชัดเจน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสำมำรถน ำไปเป็นข้อมูล
ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และใช้ในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในภูมิภำคภำยใต้ก ำกับของจังหวัดได้  โดย สศช.จะเผยแพร่ผ่ำน 
Website สศช.ภำยใต้หัวข้อ ก.บ.ภ.เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566–2570 และให้ส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

3.5 อย่ำงไรก็ตำม ตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังคง มีข้อจ ากัดบางประการที่ต้อง
ค านึงถึง โดยเฉพำะ (1) ข้อมูลและตัวชี้วัดที่น ำเสนอ อำจไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดของมิติกำรพัฒนำนั้นๆ 
หำกเป็นตัวชี้วัดที่มีข้อมูลจัดเก็บครบทุกจังหวัดและต่อเนื่องทุกปีหรือปีเว้นปี ดังนั้น กำรจัดเก็บข้อมูล
ที่สะท้อนมิติกำรพัฒนำในแต่ละมิติ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 
ให้ครอบคลุมต่อไป (2) ตัวชี้วัดบำงตัวที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลปีเว้นปี หรือรำยงำนข้อมูลล่ำช้ำท ำให้ในปี
ที่ไม่มีข้อมูล จ ำเป็นต้องใช้วิธีกำรประมำณค่ำข้อมูลที่สูญหำย (Missing Data Interpolation) ค่ำที่ได้
จึงไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง (3) วิธีกำรจัดกลุ่มของจังหวัดโดยใช้แนวคิดกำรค ำนวณร้อยละเพ่ือจัดกลุ่ม
ของจังหวัดที่ห่ำงจำกค่ำกลำงของประเทศ น้อยกว่ำร้อยละ 10 ร้อยละ 10-20 และมำกกว่ำร้อยละ 
20 เป็นกำรจัดกลุ่มตำมสถำนะกำรพัฒนำของพ้ืนที่ แต่แนวคิดกำรจัดกลุ่มจังหวัดแบบนี้จะใช้ได้อย่ำง
มีประสิทธิผลหรอืใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกขึ้นเมื่อสำมำรถจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนกำรพัฒนำ
มิตินั้นๆ ได้อย่ำงแท้จริง (4) กำรจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกจังหวัด เป็นภำรกิจของหน่วยงำน
ส่วนกลำงที่จะมีวิธีกำรรวบรวมและปรับค่ำตำมหลักสถิติ ซึ่งอำจไม่ใช่ข้อมูลชุดเดียวกับที่จังหวัด
จัดเก็บเอง อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนส่วนกลำงได้ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลของทุกจังหวัดอยู่บนค่ำ
มำตรฐำนเดียวกัน จึงสำมำรถน ำมำค ำนวณเชิงเปรียบเทียบระหว่ำงพ้ืนที่ได้ (5) ระยะเวลำกำร
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำรของส่วนรำชกำรที่น ำมำจัดท ำตัวชี้วัด ยังคงมีควำมล่ำช้ำ
ประมำณ 6 เดือน – 1 ปี ท ำให้ข้อมูลตัวชี้วัดที่ค ำนวณได้เป็นกำรสะท้อนสถำนะกำรพัฒนำของพ้ืนที่
และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำของข้อมูลดังกล่ำว 


	+แนบ 4.2 ป ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัด.pdf



