
 
 
 
 

ภาคผนวก 
รายละเอียดค าอธิบายและแหล่งที่มา 

ของข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 



ผ 1 
 

ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 
 
ตัวช้ีวัด 1 
มิติการพัฒนา มิติการพัฒนาคน 
รหัสตัวชี้วัด PP_01 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย -  เป็นการพิจารณาว่าในแตล่ะจังหวัดมีร้อยละของคนท่ีมีรายจ่ายอยูต่่า่กว่าเส้นความยากจน 

มากน้อยเพียงใด 
- เส้นความยากจน ค่านวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการด่ารงชีวิตเฉลี่ยของปัจเจกบุคคลในระดับ

ครัวเรือน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร (Food) และสินคา้บรกิารจ่าเป็นพื้นฐานข้ันต่า่ที่ไม่ใช่
อาหาร (Non-food) ที่ท่าให้สามารถด่ารงชีพอยู่ได ้

- สะท้อนถึงสัดส่วนประชากรในจังหวัดที่ไมส่ามารถบริโภคสินค้าและบริการในระดับความจ่าเป็น 
ขั้นพื้นฐานของการด่ารงชีพ (เส้นความยากจนของแต่ละจังหวัดจะมีค่าต่างกันตามระดับค่าครองชีพ) 

สูตรค านวณ                 จ่านวนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนของจังหวัด 

                            จ่านวนประชากรรวมในจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - 
 
 
ตัวช้ีวัด 2 
มิติการพัฒนา มิติการพัฒนาคน 
รหัสตัวชี้วัด PP_02 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้า่หนักต่่ากว่าเกณฑ ์
หน่วยวัด ร้อยละทารกเกิดมีชีพ 
ค าอธิบาย หมายถึง ร้อยละของจ่านวนทารกแรกเกิดที่มีอายุน้อยกว่า 28 วันท่ีมีน้่าหนักต่่ากว่า 2,500 กรัม ต่อ

จ่านวนทารกแรกเกิดทั้งหมด ซึ่งเป็นการเกิดมีชีพ โดยทารกแรกเกิด คือ ทารกที่มีอายุน้อยกว่า 28 วัน 
และน้่าหนักต่่ากว่าเกณฑ์ (มาตรฐาน) หมายถึง น่้าหนักต่่ากว่า 2,500 กรัม 

สูตรค านวณ                    จ่านวนทารกแรกเกิดที่มีน้่าหนักต่่ากว่าเกณฑ ์

                             จ่านวนทารกแรกเกดิทั้งหมด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปีของข้อมูล 2558 – 2560  
ข้อพิจารณา - 

 
 
 
 
 

X 100 

X 100 



ผ 2 
 

ตัวช้ีวัด 3 
มิติการพัฒนา มิติการพัฒนาคน 
รหัสตัวชี้วัด PP_03 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย หมายถึง ร้อยละของจ่านวนผู้ป่วยในต่อจ่านวนประชากรกลางปีท้ังหมด ของกระทรวงสาธาณสุข 

ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยทีม่ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โดยแพทยส์ั่งให้รับไวเ้พื่อให้อยู่
พักรักษาในสถานพยาบาลและลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งจะต้องผา่นการลงทะเบยีนเป็นผู้ป่วยนอก
มาแล้ว 

สูตรค านวณ                          จ่านวนประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน 

                              จ่านวนประชากรทั้งหมดกลางป ี

แหล่งที่มาของข้อมูล รายงานสถิตสิาธารณสุข ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
ปีของข้อมูล 2558 – 2561  
ข้อพิจารณา - 

 
 

ตัวช้ีวัด 4 
มิติการพัฒนา มิติการพัฒนาคน 
รหัสตัวชี้วัด PP_04 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์  
หน่วยวัด คน/แพทย ์
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาว่า โดยเฉลี่ยแล้ว แพทย์ 1 คน รับภาระในการดูแลรักษาผู้ป่วยจา่นวนกี่คน  

ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความแออัดหรือการให้บริการทางด้านสาธารณสุขว่าสามารถให้บริการไดม้าก
น้อยเพียงใด 

- อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์มีค่าน้อย จะสะท้อนถึงการกระจายการให้บริการสาธารณสุขที่มากขึ้น 
สูตรค านวณ จ่านวนประชากรในจังหวัด 

จ่านวนแพทย์ในจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา มีปัจจัยเกีย่วข้องที่จังหวัดไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายการผลติแพทย์ โควต้าแพทย์แตล่ะพื้นท่ี 

หรือโครงสร้างอัตราก่าลัง 
 
 
 
 
 
 
 

  

X 100 



ผ 3 
 

ตัวช้ีวัด 5 
มิติการพัฒนา มิติการพัฒนาคน 
รหัสตัวชี้วัด PP_05 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเข้าเรยีนรวมระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย อัตราการเข้าเรยีนรวมระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา หมายถึง ร้อยละของจ่านวน

ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปีท่ีเข้ารับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อจ่านวน 
ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปีท้ังหมด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
- ประเภทสามญัศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ 

และความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพ้ืนฐานส่าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
- ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้ 

เป็นก่าลังแรงงานท่ีมีฝมีือ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพช้ันสูงต่อไป 
สูตรค านวณ    จ่านวนประชากรอายุ 15-17 ปีทีเ่ข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

                              จ่านวนประชากรอายุ 15-17 ปีท้ังหมด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา - 

 
 

ตัวช้ีวัด 6 
มิติการพัฒนา มิติการพัฒนาคน 
รหัสตัวชี้วัด PP_06 
ชื่อตัวชี้วัด จ่านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี 
หน่วยวัด ปี 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาถึงปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดว่ามีการศึกษาเฉลีย่ที่สูงมาก

น้อยขนาดไหน จ่านวนปีการศึกษาเฉลี่ยถือเป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงการศึกษา
และศักยภาพในการปรบัตัวของประชากรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือเทคโนโลย ี

สูตรค านวณ ผลรวมของจ่านวนปีท่ีไดร้ับการศกึษาทั้งหมดของประชากรอายุ 15-59 ปี 

จ่านวนประชากรอายุ 15-59 ปี 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา จ่านวนปีการศึกษาภาคบังคับ รวม 9 ป ี

 
 
 
 
 
 

  

X 100 



ผ 4 
 

ตัวช้ีวัด 7 
มิติการพัฒนา มิติการพัฒนาคน 
รหัสตัวชี้วัด PP_07 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยคะแนน o-net มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยวัด คะแนน 
ค าอธิบาย - เป็นคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่ง

ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูค้รอบคลมุ 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ต่อผลรวมของจ่านวนผู้เขา้สอบ 5 วิชาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังหมด 

- การทดสอบ o-net ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรยีน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม 5 วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยมีสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ด่าเนินการออกข้อสอบและจัดสอบทั่วประเทศ ซึ่งมี
ช่วงเวลาสอบในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นการสอบประจ่าปีเพียงครั้งเดียวอย่างถาวร 

สูตรค านวณ ผลรวมของคะแนนผลการทดสอบรวม 5 วิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ผลรวมของจ่านวนผู้เข้าสอบ 5 วิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

แหล่งที่มาของข้อมูล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา - 
 
  



ผ 5 
 

ตัวช้ีวัด 8 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_01 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด  
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาว่ารายได้ของครวัเรือนเฉลีย่มีการเปลีย่นแปลงมากน้อยเพียงใด ซึ่งสะท้อนถึงความ

มั่นคงทางด้านรายได้ของครัวเรือนในจังหวัด 
รายได้ทั้งสิ้นของครัวเรือน หมายถงึ “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนไดร้ับจากการท่างานหรือ 
ผลิตเองหรือจากทรัพยส์ินหรือไดร้บัความช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึ่งมีหนว่ยเป็น บาท/ครัวเรือน/เดือน 
รายได้ทั้งสิ้นของครัวเรือน ประกอบด้วย 
1. รายได้ประจ่า ได้แก ่

1.1 รายได้ที่เกิดจากการท่างานหรือผลิตเอง ประกอบด้วย  
(1) ค่าจ้างและเงินเดือน รวมคา่ตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการท่างาน ก่อนหักภาษี/เงินสมทบ

กองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ/เงินประกนัสังคม ฯลฯ  
(2) รายได้จากการประกอบธรุกิจ อุตสาหกรรม วิชาชีพ (ท่ีไม่ใช่การเกษตร) รายรับเบื้องต้น 

บวก มูลค่าสินค้า/บริการของธุรกจิที่น่ามาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ลบ ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการ 
(3) รายได้จากการประกอบการเกษตร เป็นมูลค่าผลผลิตการเกษตรทั้งหมด ลบ ค่าใช้จ่ายใน

การด่าเนินการ 
1.2 รายได้จากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากการท่างาน ประกอบด้วย  

(1) เงินบ่าเหน็จ/บา่นาญ เงินประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ เกิดอุบัตเิหต/ุการเจ็บป่วยจากการ
ท่างาน  

(2) เงินชดเชยการออกจากงาน  
(3) เงินและสิ่งของที่ไดร้ับความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือน/รัฐ/องค์การต่าง ๆ 
(4) รายได้จากทรัพยส์ิน เช่น ค่าเช่าทีด่ิน บ้าน ค่าลิขสิทธิ์ และสิทธิบตัร ดอกเบี้ย  
(5) การลงทุน (ท่ีไม่ได้มสี่วนร่วมในการด่าเนินงาน) เช่น การซื้อ/ขายหุ้น การลงทุนแล้วได้รับ

เงินปันผล ฯลฯ ทั้งนี้ ไดร้วมการประเมินค่าเช่าบ้านท่ีครัวเรือนเป็นเจ้าของและอยู่เองหรือท่ีอยู่อาศัย
ที่บุคคลอื่นให้อยู่ฟร ี
2. รายได้ไม่ประจ่า ได้แก่ เงินท่ีได้รับเป็นเงินรางวัล เงินถูกสลากกินแบง่ เงินมรดก ของขวัญ เงิน

ได้รับจากการประกันสุขภาพ อุบัตเิหตุ ไฟไหม้ หรือค่านายหน้า (ในกรณีที่ไม่ได้ประกอบเป็นธุรกิจ) 
สูตรค านวณ (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยปีปัจจุบัน – รายได้เฉลีย่ครัวเรือนปีก่อนหน้า)  

                              รายได้เฉลี่ยครัวเรือนปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลการส่ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ของส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ประมวลผลโดยส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ปีของข้อมูล 2558 2560 และ 2562 
ข้อพิจารณา - ครอบคลมุครัวเรือนส่วนบุคคลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาล ยกเว้นครัวเรือนทูต ผู้แทนต่างประเทศ และผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยช่ัวคราว 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดค้รัวเรือนเฉลี่ยอาจไมส่อดคล้องกับอัตราการเปลีย่นแปลงของ 

GPP per capita 
 

 

 

X 100 



ผ 6 
 

ตัวช้ีวัด 9 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_02 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด  
หน่วยวัด (ร้อยละ) 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาอตัราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดัแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) 

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลง มากน้อยเพียงใด 
- ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลติไดจ้ากการ

ประกอบการในขอบเขตพื้นท่ีจังหวัด ในรอบระยะเวลาหนึ่ง หรือรายได้จากผลตอบแทนปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเช่าท่ีดิน ดอกเบี้ย และก่าไร 

สูตรค านวณ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปปีัจจบุัน – ผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดปกี่อนหน้า)  

                            ผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลการส่ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ของส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม ส่านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม 
แห่งชาติ 

ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา จังหวัดควรใช้ประโยชน์จาก GPP Bottom-up ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในการวิเคราะห ์

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเชิงลึก จังหวัดควรน่าข้อมลูสถานการณต์า่ง ๆ ของจังหวัดที่ จัดท่าโดย
หน่วยงานในพ้ืนท่ีมาประกอบการพิจารณา 

 
 

ตัวช้ีวัด 10 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_03 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการว่างงาน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาว่ามีผู้ว่างงานคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของก่าลังแรงงานรวมของจังหวัด 

- ผู้ว่างงาน คือ บุคคลที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป ซึ่งในสัปดาห์แห่งการส่ารวจไมไ่ด้ท่างานใด ๆ เลยแม้แต่ 1 
ช่ัวโมง ไม่มีงานท่า ไมม่ีธุรกิจ หรือไร่นาเกษตรของตนเอง แต่พร้อมทีจ่ะท่างาน ซึ่งหมายถึงบุคคล
ต่อไปนี้ (1) ผู้ซึ่งหางานท่าภายใน 30 วัน นับถึงวันแจงนับ และ (2) ผู้ซึ่งไมไ่ด้หางานท่าเนื่องจาก
เจ็บป่วย หรือไม่ได้หางานท่า เพราะคิดว่าหางานท่ีเหมาะสมกับตนท่าไม่ได้  
รอที่จะเริม่งานใหม่ รอฤดูกาล หรอืเหตุผลอื่น ๆ 

สูตรค านวณ                                 จ่านวนผู้ว่างงานในจังหวัด 

                                ก่าลังแรงงานรวมในจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา - บางจังหวัดอาจมีประเด็นเรื่องการท่างานต่่าระดบั และการว่างงานแฝง (ท่างานน้อยชั่วโมง) 

- บางจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานสูง แต่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานท่ีมีอยู่อาจ
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 

 

X 100 

X 100 



ผ 7 
 

ตัวช้ีวัด 11 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_04 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนหน้ีเฉลีย่ต่อรายได้เฉลีย่ของครัวเรือน  
หน่วยวัด เท่า 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาว่า หนีเ้ฉลี่ยครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้เฉลีย่ต่อเดือนของครัวเรือน ซึ่ง

สะท้อนถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน 
สูตรค านวณ หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ปีของข้อมูล 2558 2560 และ 2562 
ข้อพิจารณา ในการวิเคราะห์ปัญหาหนี้สิน ควรพิจารณาประเภทของหนี้ ซึ่งอาจจะเป็นหนี้เพื่อการลงทุน เช่น การ

ซื้อบ้าน การประกอบอาชีพ 
 

 
ตัวช้ีวัด 12 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_05 
ชื่อตัวชี้วัด ผลิตภาพแรงงาน  
หน่วยวัด บาท/คน 
ค าอธิบาย ผลิตภาพแรงงาน คือ มูลคา่ผลผลติต่อแรงงาน 1 คน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ และเพื่อความง่าย  

จะคิดเทียบผลผลิตของแรงงานผ่านผลิตภณัฑ์มวลรวมในจังหวัดหารด้วยจ่านวนผูม้ีงานท่า ซึ่งจะ
สะท้อนว่าในช่วงระยะเวลา 1 ปี แรงงาน 1 คนสามารถสร้างผลผลิตมีมูลค่ากีบ่าท 

สูตรค านวณ ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัแบบปรมิาณลูกโซ ่

จ่านวนผู้มีงานท่าเฉลี่ย 4 ไตรมาส 
แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

ส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา ไม่ได้สะท้อนผลติภาพของแรงงานอย่างแท้จริง เพราะมเีทคโนโลยีเขา้มาเกี่ยวข้อง 

 
 
  



ผ 8 
 

ตัวช้ีวัด 13 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_06 
ชื่อตัวชี้วัด สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร  
หน่วยวัด กิโลวัตต-์ช่ัวโมง/คน 
ค าอธิบาย เป็นการวัดการเข้าถึงการบริการพลังงานไฟฟ้าในภาคครัวเรือน โดยตัวช้ีวัดนี้จะวัดว่า ประชากรใน

จังหวัด 1 คน ใช้ไฟฟ้าในปริมาณกีก่ิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อป ี
สูตรค านวณ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 

จ่านวนประชากร 

โดยปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน จะใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 
แหล่งที่มาของข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

การไฟฟ้านครหลวง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา ในกรณีที่จังหวัดมีประชากรแฝงเปน็จ่านวนมาก อาจท่าให้ตัวช้ีวัดนี้มคี่าที่สูงเกินความเป็นจริง 

 
 
ตัวช้ีวัด 14 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_07 
ชื่อตัวชี้วัด สัดส่วนปริมาณน้่ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
หน่วยวัด ลิตร/ลา้นบาท 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาว่า ในมลูค่าผลติภัณฑ์จังหวัดภาคอตุสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและสาขาเหมือง

แร่) 1 ล้านบาท มีการใช้น้่ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นปริมาณมากน้อยเพยีงใด ซึ่ง
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

สูตรค านวณ ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั ณ ราคาประจ่าปภีาคอุตสาหกรรม 

โดยปรมิาณการใช้เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ใช้ข้อมูลการจ่าหน่ายเช้ือเพลิงประเภท น้่ามันเตา 
ดีเซลพื้นฐาน และดเีซล 

แหล่งที่มาของข้อมูล กรมธุรกิจพลังงาน  
ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา  

 
 

  



ผ 9 
 

ตัวช้ีวัด 15 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_08 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก่าลังแรงงาน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาถึงความครอบคลุมในการเขา้ถึงระบบประกันสังคมของแรงงานในจังหวัด  

โดยนับรวมผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (แรงงานในระบบ) มาตรา 39 (เคยเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 น่าส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่
วันท่ีลาออกจากงาน) และมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ) ท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม 

- การประกันสังคม คือ การสร้างหลกัประกันในการดา่รงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น จากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมรีายได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

สูตรค านวณ     จ่านวนแรงงานตามมาตรา 33 39 และ 40 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ณ สิ้นป ี

                              ก่าลังแรงงานรวมในจังหวัดเฉลี่ย 4 ไตรมาส 
แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานประกันสังคม 

ส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัดนี้ใช้ข้อมูลครอบคลมุแรงงานท่ีอยู่ในระบบประกันสังคมภาคสมัครใจตามมาตรา 40  

ซึ่งมีความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์น้อยกว่ามาตรา 33 และ 39 แต่ได้น่ามารวมไว้ เพื่อสะท้อนถึง
สัดส่วนของก่าลังแรงงานท้ังหมดที่ได้รับความคุ้มครอง อย่างไรกต็าม การรวมข้อมลูตามมาตรา 40 
อาจท่าให้มีจ่านวนผู้ประกันตนมากกว่าก่าลังแรงงานรวม จึงท่าให้รอ้ยละของผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก่าลังแรงงานมีค่ามากกว่า 100 ได้ 

 
  

X 100 



ผ 10 
 

ตัวช้ีวัด 16 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_09 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง หมายถึง สัดส่วนครัวเรือนท่ีเป็นเจ้าของบ้าน

และที่ดินต่อครัวเรือนท้ังหมด 
- สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย ได้แก่ เป็นเจ้าของบ้านและทีด่นิ เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าท่ีดิน 

บ้านเช่า และอยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 
- ที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานท่ีที่สมาชิกในครัวเรือนใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยไมค่่านึงถึงลักษณะ 

การจัดแต่ง หรือสิ่งอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่อยู่อาศัยอาจจะเปน็ห้อง ห้องเดียว บ้านหนึ่งหลัง 
บ้านสองหลัง หรือมากกว่า ซึ่งใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือนขนาดใหญ่ ตึกแถว ห้องแถว ห้องชุด 
เรือแพ เป็นต้น 

สูตรค านวณ     จ่านวนครัวเรือนท่ีมีบ้านและทีด่ินเป็นของตนเอง 

                                     จ่านวนครัวเรือนท้ังหมด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
ส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ปีของข้อมูล 2558 – 2561  
ข้อพิจารณา เป็นข้อมูลจากรายงานดัชนีความกา้วหน้าในคน HAI ปี 2562 ท่าครั้งแรก ปี 2558 

 
 

ตัวช้ีวัด 17 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_10 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหมู่บา้นท่ีถนนสายหลกัใช้การได้ตลอดป ี
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นสัดส่วนของหมู่บ้านที่ถนนสายที่อยู่ภายในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ของ

หมู่บ้านใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเปน็ประจ่ามากท่ีสุด (เส้นทางหลักเสน้ทางเดียวเท่านั้น) ใช้การไดด้ี 
ต่อหมู่บ้านทั้งหมด 

- ถนนใช้การได้ดี หมายถึง ถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาได้อยา่งสะดวก 
- หมู่บ้าน หมายถึง เฉพาะหมู่บ้านในเขตชนบทหรือหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล 

สูตรค านวณ                       จ่านวนหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การไดด้ ี

                                จ่านวนหมู่บ้านทั้งหมด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูล กชช. 2ค กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ปีของข้อมูล 2558 และ 2560 
ข้อพิจารณา - 

 
 
 
 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 18 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
รหัสตัวชี้วัด PT_11 
ชื่อตัวชี้วัด สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได ้
หน่วยวัด - 
ค าอธิบาย - สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ หรือ ค่าสัมประสิทธ์ิ จีน่ี (Gini coefficient) เป็นเครื่องมือในการ

วัดความไม่เท่าเทียมกันของรายไดใ้นรูปของสัดส่วน (Gini ratio) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 
- ถ้าค่าจีนี่ = 0 หมายความว่า มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน (perfect equality) นั่นคือ 

ทุกคนมีรายได้เท่ากันหมด ถ้าค่าจนีี่ยิ่งเข้าใกล้ 1 มากเท่าไรแสดงว่าความไมเ่ท่าเทียมกันของรายได้
ยิ่งมีมากขึ้น 

- รายได้ หมายถึง รายได้ประจ่า ที่ไม่รวมรายรับอ่ืน ๆ (เช่น เงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม 
ของขวัญ ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสลาก เงินรางวัล  
ค่านายหน้าและเงินได้จากการพนัน เป็นต้น) 

สูตรค านวณ                                              2 cov (E,F) 

                                                  µ 
เมื่อ E คือ รายได้ประจา่ต่อเดือนของบคุคล (density function) 
   F คือ cumulative function รายได้ประจ่าต่อเดือนของบุคคล 
 µ คือ ค่าเฉลี่ยของรายได้ประจ่าตอ่เดือนต่อคน 
โดยอธิบายขั้นตอนการค่านวณง่าย ๆ ไดด้ังนี้ 
1. เรียงข้อมูลประชากรตามระดับรายได้จากน้อยสุดไปมากท่ีสุด 
2.  หาเส้น Lorenz curve ของการกระจายรายได้ ซึ่งค่านวณจากสดัสว่นสะสมของประชากร กับ 

สัดส่วนสะสมของรายได ้
3.  ค่าสัมประสิทธ์ิจีนี คือ ค่าของพื้นที่ระหว่าง Lorenz curve ของการกระจายรายได้ กับ เส้นการ

กระจายรายไดส้ัมบูรณ์ (เส้น 45 องศา) เป็นตัวตั้ง และ ค่าของพื้นที่ใต้เส้นการกระจายรายได้
สัมบูรณ์ทั้งหมด เป็นตัวหาร (ค่าของพื้นที่สามเหลีย่มใต้เส้น 45 องศา) 

 
ทั้งนี้ การค่านวณสมัประสิทธ์ิจีนีอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีใครมีรายไดต้่่ากว่าศูนย ์

แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลการส่ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ของส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม ส่านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม 
แห่งชาติ 

ปีของข้อมูล 2558 2560 และ 2562 
ข้อพิจารณา - 

 

สัมประสิทธ์ิ Gini  = 
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ตัวช้ีวัด 19 
มิติการพัฒนา มิติสิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด PN_01 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาว่า พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถสะท้อนถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัด 
- พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลมุของพืชพรรณที่สามารถจ่าแนกไดว้่าเป็นไมย้ืนต้น ปกคลมุเป็น

ผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) และหมายถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยูต่าม
ธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีที่จ่าแนกได้ว่าเป็นพื้นท่ีป่า โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตสัหรือ
พื้นทีท่ี่มีต้นไม้แตป่ระเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด่าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนท่ีวนเกษตร 
สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

สูตรค านวณ                   พื้นที่ป่าไม้ในปีปัจจุบัน – พื้นที่ป่าไม้ปีก่อนหน้า 

                                   พื้นที่ป่าไม้ปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล กรมป่าไม ้
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - ข้อมูลอาจจะไมไ่ดร้ับการปรับให้เป็นตัวเลขล่าสดุในทุก ๆ ป ี

- พื้นที่ป่าไม้ในแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ และบางจังหวัดไม่มีพื้นที่ป่าไม ้
 
 

ตัวช้ีวัด 20 
มิติการพัฒนา มิติสิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด PN_02 
ชื่อตัวชี้วัด สัดส่วนปริมาณขยะที่ก่าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกดิขึ้น 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย สะท้อนปัญหามลพิษและความสามารถในการจดัการขยะของจังหวัด 
สูตรค านวณ                                   ปริมาณขยะที่ก่าจดัถูกต้อง 

                                     ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

แหล่งที่มาของข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา ความสามารถในการก่าจัดขยะขึ้นอยู่กับศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 21 
มิติการพัฒนา มิติสิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด PN_03 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้่าประปา 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาถึงสดัส่วนของครวัเรือนที่ไดร้ับบริการจากการประปาส่วนภูมภิาค และการประปา

นครหลวง 
สูตรค านวณ                                   จ่านวนครัวเรือนท่ีมีน้่าประปาใช้ 

                                  จ่านวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล การประปาส่วนภมูิภาค 
การประปานครหลวง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ปีของข้อมูล 2558 – 2561  
ข้อพิจารณา - ขาดข้อมูลพื้นที่บริการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประปาหมู่บ้าน 

- อาจจะต้องพิจารณาถึงคุณภาพของน้่าประปาด้วยและ/หรือ อาจพิจารณารวมถึงน่้าสะอาด 
ในแต่ละพื้นท่ีในอนาคต 

 
 

ตัวช้ีวัด 22 
มิติการพัฒนา มิติสิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด PN_04 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นสัดส่วนประชากรที่ประสบอุทกภัยต่อจ่านวนประชากรทั้งหมด 

- อุทกภัย หมายถึง อันตรายจากน้่าท่วม เกิดจากระดับน้่าในทะเล มหาสมุทร ท่าความเสยีหายแก่
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- สรุปรายงานสถานการณ์ประสบอุทกภัย (31 ธันวาคม) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และ ข้อมูลจ่านวนประชากร ณ 31 ธันวาคม ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

สูตรค านวณ                    จ่านวนประชากรที่ประสบความเสียหายจากอุทกภยั 

                                  จ่านวนประชากรทั้งหมด 

แหล่งที่มาของข้อมูล สถิติสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ข้อมูลจ่านวนประชากร ณ 31 ธันวาคม ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ปีของข้อมูล 2558 – 2561  
ข้อพิจารณา - 

 
 
 
 
 
 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 23 
มิติการพัฒนา มิติสิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด PN_05 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นสัดส่วนประชากรที่ประสบภยัแล้งต่อจ่านวนประชากรทั้งหมด 

- ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากฝนไมต่กตามฤดูกาล ครอบคลุมพื้นท่ี
บริเวณกว้าง เป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความเสียหาย ความอดอยาก 

- สรุปรายงานสถานการณ์ประสบภยัแล้ง (31 ธันวาคม) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
และ ข้อมูลจ่านวนประชากร ณ 31 ธันวาคม ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

สูตรค านวณ                    จ่านวนประชากรที่ประสบความเสียหายจากภัยแลง้ 

                                  จ่านวนประชากรทั้งหมด 

แหล่งที่มาของข้อมูล สถิติสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ข้อมูลจ่านวนประชากร ณ 31 ธันวาคม ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ปีของข้อมูล 2558 – 2561 
ข้อพิจารณา - 

 
 

ตัวช้ีวัด 24 
มิติการพัฒนา มิติสันติภาพและยตุิธรรม 
รหัสตัวชี้วัด PC_01 
ชื่อตัวชี้วัด การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษรา้ยต่อทรัพย์  
หน่วยวัด ต่อแสนคน 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณา จ่านวนคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายตอ่ทรัพย์ที่รับแจ้งความทั้งหมด

(ราย) ต่อจ่านวนประชากรแสนคน 
สูตรค านวณ    จ่านวนการรับแจ้งความคดีชีวิตร่างกาย เพศ และประทษุรา้ยต่อทรัพย์ท้ังหมด 

                                     จ่านวนประชากรในจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล จ่านวนการรับแจ้งความคดฯี ส่านกังานต่ารวจแห่งชาต ิ
จ่านวนประชากรสิ้นปี ส่านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม ส่านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 

ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา - 

 
 
 
 
 
 

X 100,000 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 25 
มิติการพัฒนา มิติสันติภาพและยตุิธรรม 
รหัสตัวชี้วัด PC_02 
ชื่อตัวชี้วัด จ่านวนของประชากรในเรือนจ่า  
หน่วยวัด ต่อแสนคน 
ค าอธิบาย - ประชากรในเรือนจ่า เป็นบุคคลทีอ่ยู่ในเรือนจ่า ประกอบไปด้วย นักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง

ช้ันสอบสวน ช้ันไต่สวน-พิจารณา และช้ันอุทธรณ-์ฎีกา เยาวชนท่ีฝากขัง และผู้ต้องกักขัง ตามค่า
นิยามที่ก่าหนดไว้ในพระราชบัญญตัิราชทัณฑ์ 2560 

- เรือนจ่า หมายถึง ที่ซึ่งใช้ควบคุม ขัง หรือจ่าคุกผู้ต้องขังกับท้ังสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้
หมายความรวมถึง ที่อ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีได้ก่าหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้
โดยชัดเจนด้วย  

- ผู้ต้องขัง หมายความรวมถึง นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝาก  
- นักโทษเด็ดขาด หมายความว่า เปน็บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ่าคกุภายหลังค่าพิพากษาถึงที่สดุ

และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามค่าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย  
- คนต้องขัง หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายขัง  
- คนฝาก หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

สูตรค านวณ                               จ่านวนของประชากรในเรือนจ่า 

                                จ่านวนประชากรในจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานต่ารวจแห่งชาต ิ
จ่านวนประชากรสิ้นปี ส่านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา - 

 
 

ตัวช้ีวัด 26 
มิติการพัฒนา มิติสันติภาพและยตุิธรรม 
รหัสตัวชี้วัด PC_03 
ชื่อตัวชี้วัด จ่านวนเจ้าหน้าท่ีตา่รวจ 
หน่วยวัด ต่อแสนคน 
ค าอธิบาย จ่านวนเจ้าหน้าท่ีตา่รวจ หมายถึง อัตราก่าลังพลที่ประกอบอาชีพต่ารวจ สังกัดสา่นักงานต่ารวจ

แห่งชาติ โดยต่ารวจมผีลต่อความเช่ือมั่นและความรู้สึกปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
สูตรค านวณ                                   จ่านวนเจ้าหน้าท่ีต่ารวจ 

                                จ่านวนประชากรในจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานต่ารวจแห่งชาต ิ
จ่านวนประชากรสิ้นปี ส่านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา - 

 
 
 

X 100,000 

X 100,000 



ผ 16 
 

ตัวช้ีวัด 27 
มิติการพัฒนา มิติสันติภาพและยตุิธรรม 
รหัสตัวชี้วัด PC_04 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการฆ่าตัวตาย 
หน่วยวัด ต่อแสนคน 
ค าอธิบาย อัตราการฆ่าตัวตาย หมายถึง จ่านวนของผู้เสียชีวิตที่ฆ่าตัวตายส่าเรจ็ต่อป ีโดยมีสาเหตุและ 

ปัจจัยคือ ความน้อยใจ ถูกดุดา่ต่าหน ิการทะเลาะกับคนใกล้ชดิ ความรัก หึงหวง ต้องการคนใส่ใจซึ่ง
เป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์ นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านการใช้สรุาและยาเสพตดิ และปัญหาด้าน
เจ็บป่วยทางจิตด้วย 

สูตรค านวณ                              จ่านวนของผู้เสียชีวิตที่ฆา่ตัวตายส่าเร็จต่อปี 

                                     จ่านวนประชากรในจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
จ่านวนประชากรสิ้นปี ส่านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา - 

 
 

ตัวช้ีวัด 28 
มิติการพัฒนา มิติสันติภาพและยตุิธรรม 
รหัสตัวชี้วัด PC_05 
ชื่อตัวชี้วัด จ่านวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจ่า 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย จ่านวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของประชากรในเรือนจ่า หมายถึง อัตราของ 

ประชากรในเรือนจ่า คือ ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี โดยบคุคลดังกล่าวถูกจ่ากัดเสรภีาพ  
ซึ่งค่านิยามผูต้้องขังระหว่างพิจารณาคดตีามความหมายของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 
หมายถึง บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง โดย หมายขัง เป็นหมายอาญาชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (9) ผู้มีอ่านาจออกหมายขังดังกล่าว คือ ศาล  
และการควบคุมตัวระหว่างคดี คือ การจ่ากัดเสรภีาพในร่างกายหรือเสรภีาพในการเคลื่อนไหวเปลีย่น
ที่ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท่าผิด เพื่อเป็นหลักประกันส่าหรับรัฐในการด่าเนินคดีชั้นก่าหนดคดี หรือ
หลักประกันส่าหรับรัฐในการด่าเนนิคดีชั้นบังคับคดี โดยหลักประกันส่าหรับรัฐทั้งสองประการ
ดังกล่าว หมายถึงการควบคุมและการขัง  

สูตรค านวณ                                จ่านวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษา 

                                    จ่านวนประชากรในเรือนจา่ 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานต่ารวจแห่งชาต ิ
ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา - 

 
 
 
 

X 100,000 

X 100 



ผ 17 
 

ตัวช้ีวัด 29 
มิติการพัฒนา มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
รหัสตัวชี้วัด PS_01 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาว่า ประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปในจังหวัดสามารถเข้าถึงระบบอินเตอรเ์น็ตมากน้อย

เพียงใด 
- อินเตอร์เนต็ หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ท่ีเชื่อมต่อกันท่ัวโลก โดยมีมาตรฐาน 

การรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึง่เดียว ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมลูใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพ กราฟฟิก และเสยีงได้ รวมทั้งสามารถค้นหา
ข้อมูลจากท่ีต่าง ๆ ได้อย่างรวดเรว็ 

- การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต หมายถึง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโตะ๊ แบบ
พกพา และแท็บเลต็) และโทรศัพท์มือถือ ท่ีมีไว้ครอบครองในครัวเรอืนนั้น ๆ โดยไม่ค่านึงว่าสิทธิ
การใช้อินเตอร์เน็ตไดม้าโดยวิธีใด เช่น เสียเงินสมัครเป็นสมาชิกกับผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ
ได้รับสิทธิต่อเข้าใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบของสถาบันการศึกษา หรอืท่ีท่างาน เป็นต้น แบ่งเป็น  
2 ประเภท ได้แก ่

 (1) อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง (Broadband) มีความสามารถในการรับส่งข้อมูล เสยีง และภาพด้วย
ความเร็วสูง เริ่มต้นที่ความเร็วสูง 256 Kbps ขึ้นไป ได้แก่ บริการอินเตอร์เนต็ผ่าน DSL (SDSL, 
ADSL, VDSL) เคเบลิโมเด็ม (Cable Modem) Leased line ดาวเทียม (Satellite Internet)  
เคเบิลใยแก้วน่าแสง Fixed wireless WIMAX และบริการอินเตอร์เน็ตแบบไรส้ายเคลื่อนทีผ่่าน
โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO เป็นต้น 
 (2) อินเตอร์เนต็ความเร็วต่่า (Narrowband) คือ การใช้โมเด็มเชื่อมต่อผา่นสายโทรศัพท์ธรรมดา 
(dial – up connection) เวลาทีใ่ช้งานอยู่จะไม่สามารถใช้สายโทรศัพท์ได้ ซึ่งเป็นบริการ
อินเตอร์เนต็แบบ Analogue modem ISDN และบริการอินเตอร์เน็ตแบบไรส้ายเคลื่อนทีผ่่าน
โทรศัพท์มือถือ 2G  2.5G เช่น GSM CDMA GPRS 
 

สูตรค านวณ                    จ่านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต 

                             จ่านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป 

แหล่งที่มาของข้อมูล การส่ารวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ส่านักงานสถิติแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562  
ข้อพิจารณา - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 



ผ 18 
 

ตัวช้ีวัด 30 
มิติการพัฒนา มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
รหัสตัวชี้วัด PS_02 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมทีไ่มร่วมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาว่า ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้เองคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้รวม ที่ไมร่วม

เงินอุดหนุนและอดุหนุนเฉพาะกจิ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการจัดหารายได้และ
ความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่น 

- ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บไดเ้อง ประกอบด้วย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีป้าย ภาษีบ่ารุงท้องที่
อากรการฆ่าสัตว์และอากรรังนกอีแอ่น (2) รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ 
เช่น ค่าธรรมเนยีมการจัดเก็บขยะตามกฎหมายการสาธารณสุข ฯลฯ (3) รายได้จากทรัพย์สิน  
(4) รายได้จากสาธารณูปโภค (5) รายได้จากการพาณิชย์ และ (6) รายได้อื่นท่ีกฎหมายก่าหนด 

- รายได้รวมทีไ่มร่วมเงินอุดหนุนและอุดหนุนเฉพาะกจิ 
= รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง + งบประมาณที่รัฐจดัสรร 

สูตรค านวณ                                 ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 

                         (ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง + ภาษีจัดสรร) 

แหล่งที่มาของข้อมูล กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - 

 
 

ตัวช้ีวัด 31 
มิติการพัฒนา มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
รหัสตัวชี้วัด PS_03 
ชื่อตัวชี้วัด ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณา ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารจดัการแผนงาน

โครงการพัฒนาของจังหวัดในแตล่ะปี 
- งบประมาณจังหวัด หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีท่ีจังหวัดไดร้ับจดัสรร  

เพื่อด่าเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ่าปีของจังหวัด 
สูตรค านวณ                                 งบประมาณรายจ่ายทีเ่บิกจ่าย 

                งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีท่ีได้รับจดัสรร 

แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา พิจารณาเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดทีไ่ด้รับจัดสรร ในอนาคตควรวัดด้านความสามารถในการบริหาร

งบประมาณของท้องถิ่นด้วย 
 
 
 

X 100 

X 100 



ผ 19 
 

ตัวช้ีวัด 32 
มิติการพัฒนา มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
รหัสตัวชี้วัด PS_04 
ชื่อตัวชี้วัด สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน 
หน่วยวัด แห่ง/แสนคน 
ค าอธิบาย - องค์กรชุมชน หมายความว่า กลุม่คนท่ีมีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อ

ด่าเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ  
เพิ่มรายได้ พัฒนาท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม  
(พ.ร.ฎ จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มาตรา 3) 

- องค์กรชุมชนในท่ีนี้ คือองค์กรชุมชนท่ีผ่านการรับรองสถานภาพแลว้ จากกลไกการรับรอง 
สถานภาพระดับท้องถิ่น โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก่าหนดหลักเกณฑ์ ข้ันตอน คณุสมบัติ และวิธกีารในการรับรองสถานภาพ
การเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

สูตรค านวณ                  จ่านวนองค์กรชุมชนสะสมของปี 

                     จ่านวนประชากรของปี 

แหล่งที่มาของข้อมูล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ปีของข้อมูล 2558 – 2561 
ข้อพิจารณา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด 
 
ตัวช้ีวัด 1 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_01  
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมกลุ่มจังหวดั 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาว่ามูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุม่จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) มีการขยายตัว

มากน้อยเพียงใด ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกจิของกลุ่มจังหวัด 
สูตรค านวณ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดปปีัจจุบัน – ผลติภณัฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า)  

                            ผลิตภณัฑม์วลรวมกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - เปรียบเทยีบกับกลุ่มจังหวัดอื่น/ประเทศ และพิจารณาแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นอนุกรม 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจบางปีอาจไม่ปกต ิ
- พิจารณาควบคู่กับขนาดและโครงสร้างเศรษฐกิจ 

 
 
ตัวช้ีวัด 2 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_02  
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวภาคเกษตร 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาว่ามูลค่าผลิตภณัฑ์ภาคเกษตรกลุม่จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) มีการ

ขยายตัวมากน้อยเพียงใด ซึ่งสะทอ้นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัด 
สูตรค านวณ (ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดปีปัจจุบัน – ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า)  

                            ผลิตภัณฑภ์าคเกษตรกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - เปรียบเทยีบกับกลุ่มจังหวัดอื่น/ประเทศ และพิจารณาแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นอนุกรม 

เนื่องจากบางปีอาจเกิดเหตุการณผ์ิดปกติ เช่น ภยัธรรมชาต ิ
- พิจารณาควบคู่กับขนาดและโครงสร้างเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 3 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_03 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาว่ามูลค่าผลิตภณัฑ์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) มี

การขยายตัวมากน้อยเพียงใด ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของกลุ่ม
จังหวัด 

- ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) สาขาอุตสาหกรรม และ (2) สาขาการท่าเหมืองแร่และ
เหมืองหิน 

สูตรค านวณ (ผลิตภณัฑ์ภาคอุตสาหกรรมกลุม่จังหวัดปีปัจจุบัน – ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า)  

                                    ผลิตภัณฑภ์าคอุตสาหกรรมกลุม่จังหวัดปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - เปรียบเทยีบกับกลุ่มจังหวัดอื่น/ประเทศ และพิจารณาแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นอนุกรม 

เนื่องจากบางปีอาจเกิดเหตุการณผ์ิดปกติ เช่น วิกฤติทางการเงิน ภาวะสงคราม 
- พิจารณาควบคู่กับขนาดและโครงสร้างเศรษฐกิจ 

 
 

ตัวช้ีวัด 4 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_04 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวภาคบริการ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาว่ามูลค่าผลิตภณัฑ์ภาคบริการกลุม่จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) มีการ

ขยายตัวมากน้อยเพียงใด ซึ่งสะทอ้นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคบริการของกลุ่มจังหวัด 
- ภาคบริการ ประกอบด้วย สาขาท้ังหมดที่ไม่ใช่ภาคเกษตรและภาคอตุสาหกรรม 

สูตรค านวณ (ผลิตภัณฑ์ภาคบริการกลุ่มจังหวัดปีปัจจุบัน – ผลิตภัณฑ์ภาคบริการกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า)  

                            ผลิตภัณฑภ์าคบริการกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - เปรียบเทยีบกับกลุ่มจังหวัดอื่น/ประเทศ และพิจารณาแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นอนุกรม 

เนื่องจากบางปีอาจเกิดเหตุการณผ์ิดปกติ เช่น การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม ่
- พิจารณาควบคู่กับขนาดและโครงสร้างเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 

X100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 5 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_05 
ชื่อตัวชี้วัด มูลค่าผลติภณัฑ์กลุม่จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว  
หน่วยวัด บาท/คน 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่จังหวัด ณ ราคาประจ่าป ีต่อหัวประชากร  

สะท้อนความสามารถในการผลิตสนิค้าและบริการของประชากรในกลุ่มจังหวัด 
สูตรค านวณ                               ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่จังหวัด  

                             จ่านวนประชากรของกลุ่มจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา -  

 
 

  

X 100 
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ตัวช้ีวัด 6 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_06 
ชื่อตัวชี้วัด สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้กลุม่จังหวัด 
หน่วยวัด - 
ค าอธิบาย - สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ หรือ ค่าสัมประสิทธ์ิ จีน่ี (Gini coefficient) เป็นเครื่องมือใน

การวัดความไมเ่ท่าเทียมกันของรายได้ในรูปของสดัส่วน (Gini ratio) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 
- ถ้าค่าจีนี่ = 0 หมายความว่า มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน (perfect equality) นั่นคือ 

ทุกคนมีรายได้เท่ากันหมด ถ้าค่าจนีี่ยิ่งเข้าใกล้ 1 มากเท่าไรแสดงว่าความไมเ่ท่าเทียมกันของ
รายได้ยิ่งมีมากข้ึน 

- รายได้ หมายถึง รายได้ประจ่า ที่ไม่รวมรายรับอ่ืน ๆ (เช่น เงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม 
ของขวัญ ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสลาก เงินรางวัล  
ค่านายหน้าและเงินได้จากการพนัน เป็นต้น) 

สูตรค านวณ                                              2 cov (E,F) 

                                                  µ 
เมื่อ E คือ รายได้ประจา่ต่อเดือนของบคุคล (density function) 
   F คือ cumulative function รายได้ประจ่าต่อเดือนของบุคคล 
 µ คือ ค่าเฉลี่ยของรายได้ประจ่าตอ่เดือนต่อคน 
โดยอธิบายขั้นตอนการค่านวณง่าย ๆ ไดด้ังนี้ 
1. เรียงข้อมูลประชากรตามระดับรายได้จากน้อยสุดไปมากท่ีสุด 
2.  หาเส้น Lorenz curve ของการกระจายรายได้ ซึ่งค่านวณจากสดัสว่นสะสมของประชากร 

กับ สัดส่วนสะสมของรายได ้
3.  ค่าสัมประสิทธ์ิจีนี คือ ค่าของพื้นที่ระหว่าง Lorenz curve ของการกระจายรายได้ กับ เส้น

การกระจายรายได้สัมบรูณ์ (เส้น 45 องศา) เป็นตัวตั้ง และ ค่าของพื้นที่ใต้เส้นการกระจาย
รายได้สมับูรณ์ทั้งหมด เป็นตัวหาร (ค่าของพื้นที่สามเหลี่ยมใต้เส้น 45 องศา) 

 
ทั้งนี้ การค่านวณสมัประสิทธ์ิจีนีอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีใครมีรายไดต้่่ากว่าศูนย ์

แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลการส่ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ของส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม ส่านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม 
แห่งชาติ 

ปีของข้อมูล 2558 2560 และ 2562 
ข้อพิจารณา - 
 

สัมประสิทธ์ิ Gini  = 
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ตัวช้ีวัด 7 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_07 
ชื่อตัวชี้วัด ผลิตภาพแรงงาน 
หน่วยวัด บาท/คน 
ค าอธิบาย ผลิตภาพแรงงาน คือ มูลคา่ผลผลติต่อแรงงาน 1 คน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งเพื่อความง่ายจะ

คิดเทียบผลผลติของแรงงานผ่านผลิตภณัฑม์วลรวมในกลุ่มจังหวดัหารด้วยจ่านวนแรงงานในระบบ
การผลิต ซึ่งจะสะท้อนว่าในช่วงระยะเวลา 1 ปี แรงงาน 1 คน สามารถสร้างมลูค่าสินค้าและ
บริการเท่าใด 

สูตรค านวณ                               ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่จังหวัด  

                    ก่าลังแรงงานเฉพาะที่มีงานท่ารวมของกลุ่มจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา -  

 
 

ตัวช้ีวัด 8 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_08 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาว่า ผลติภาพแรงงานของแรงงานในกลุ่มจังหวัดมีการเปลีย่นแปลงมาก-น้อย

เพียงใด ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการผลติสินค้าและบริการของแรงงานในกลุ่มจังหวัด 
สูตรค านวณ       (ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดปีปัจจุบัน – ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า)  

                            ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา การเปรยีบเทียบการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานรายสาขา จะช่วยให้เห็นประเด็นการพัฒนาและ

กำหนดแนวทางได้ชัดเจนมากขึ้น 
 

  

X 100 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 9 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_09 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการว่างงาน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาว่ามีผู้ว่างงานคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของก่าลังแรงงานรวมของกลุ่มจังหวัด 

- ผู้ว่างงาน คือ บุคคลที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป ซึ่งในสัปดาห์แห่งการส่ารวจไมไ่ด้ท่างานใด ๆ เลย
แม้แต่ 1 ช่ัวโมง ไม่มีงานท่า ไม่มีธรุกิจ หรือไร่นาเกษตรของตนเองแต่พร้อมที่จะท่างาน ซึ่ง
หมายถึงบุคคลต่อไปนี้ (1) ผู้ซึ่งหางานท่าภายใน 30 วัน นับถึงวันแจงนับ และ (2) ผู้ซึ่งไม่ได ้
หางานท่าเนื่องจากเจ็บป่วย หรือไม่ได้หางานท่า เพราะคดิว่าหางานที่เหมาะสมกับตนท่าไมไ่ด้ 
รอที่จะเริม่งานใหม่ รอฤดูกาล หรอืเหตุผลอื่น ๆ 

สูตรค านวณ                              จ่านวนผู้ว่างงานกลุ่มจังหวัด  

                             ก่าลังแรงงานรวมกลุ่มจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา อาจมีประเด็นเรื่องการท่างานต่่าระดับ และการว่างงานแฝง (ท่างานน้อยชั่วโมง) นอกจากน้ี แม้ว่า

มีอัตราการว่างงานสูง แต่อาจยังมปีัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานท่ีมีอยู่อาจไมต่รง
กับความต้องการของตลาด 

 
 

ตัวช้ีวัด 10 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_10 
ชื่อตัวชี้วัด รายได้จากการท่องเที่ยว 
หน่วยวัด ล้านบาท 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาศักยภาพของกลุม่จังหวัดในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในกลุม่จังหวัด

ได้มากน้อยเพียงใด 
สูตรค านวณ รายได้จากการท่องเที่ยว 

แหล่งที่มาของข้อมูล กรมการท่องเที่ยว 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - 

 
  

X 100 



ผ 26 
 

ตัวช้ีวัด 11 
มิติการพัฒนา มิติเศรษฐกิจ 
รหัสตัวชี้วัด PC_GC_11 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาว่า ภาคการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตมากน้อยเพียงใด 
สูตรค านวณ (รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดปีปัจจุบัน – รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า)  

                            รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล กรมการท่องเที่ยว 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - 

 
 

ตัวช้ีวัด 12 
มิติการพัฒนา มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด PC_IGG_01 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย - เป็นการพิจารณาร้อยละของคนที่มีรายจ่ายอยู่ต่่ากว่าเส้นความยากจน สะท้อนถึงสัดส่วนประชากร

ในกลุ่มจังหวัดที่ไม่สามารถบริโภคสินค้าและบริการในระดับความจ่าเป็นขั้นพื้นฐานของการด่ารงชีพ 
- เส้นความยากจน ค่านวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการด่ารงชีวิตเฉลี่ยของปัจเจกบุคคลใน

ระดับครัวเรือน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร (Food) และสินค้าบริการจา่เป็นพื้นฐาน 
ขั้นต่่าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-food) ที่ท่าให้สามารถด่ารงชีพอยู่ได้ เส้นความยากจนของแต่ละ 
กลุ่มจังหวัดจะมีค่าต่างกันตามระดับค่าครองชีพ 

สูตรค านวณ            จ่านวนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนของกลุ่มจังหวัด  

                          จ่านวนประชากรรวมกลุม่จังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - 
 
  

X100 

X 100 



ผ 27 
 

ตัวช้ีวัด 13 
มิติการพัฒนา มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด PC_IGG_02 
ชื่อตัวชี้วัด จ่านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย อายุ 15-59 ปี  
หน่วยวัด ปี 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาถึงปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานในกลุม่จังหวัดว่ามีการศึกษาเฉลี่ย 

ที่สูงมากน้อยขนาดไหน จ่านวนปกีารศึกษาเฉลี่ยถือเป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึง
การศึกษาและศักยภาพในการปรบัตัวของประชากรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม/
เทคโนโลย ี

สูตรค านวณ            ผลรวมของจ่านวนปีท่ีไดร้ับการศึกษาท้ังหมดของประชากรอายุ 15-59 ปี 

                                 จ่านวนประชากรอายุ 15-59 ปี 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา จ่านวนปีการศึกษาภาคบังคับ รวม 9 ป ี

 
 

ตัวช้ีวัด 14 
มิติการพัฒนา มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด PC_IGG_03 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต  
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาว่า ประชากรในกลุ่มจังหวัดสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เนต็มากน้อยเพียงใด  

ซึ่งสะท้อนถึงความครอบคลุมในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคภายในกลุ่มจังหวัด 
สูตรค านวณ                    จ่านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต 

                             จ่านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป 

แหล่งที่มาของข้อมูล ส่านักงานสถิติแห่งชาต ิ
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา ในปัจจุบันการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมีบทบาทส่าคญัต่อการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของทั้งภาคธุรกิจและระดับบุคคล 
 

  

X 100 



ผ 28 
 

ตัวช้ีวัด 15 
มิติการพัฒนา มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด PC_IGG_04 
ชื่อตัวชี้วัด ปริมาณขยะในกลุม่จังหวัด 
หน่วยวัด พันตันต่อปี 
ค าอธิบาย เป็นการพิจารณาปริมาณขยะทีต่้องก่าจัดของกลุ่มจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 

และสะท้อนภาระการบริหารจัดการในการก่าจดัขยะที่มากข้ึน 
สูตรค านวณ ปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัด 

แหล่งที่มาของข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ 
ปีของข้อมูล 2558 – 2562 
ข้อพิจารณา - 
 


	+แนบ 4.2 ป ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัด.pdf



