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บัญชีรายช่ือหน่วยงานรับผิดชอบรายงานขอ้มูลตัวชี้วัด “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจงัหวัด” 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผ่านระบบรายงานผลตัวชีว้ัดจังหวัด (www.kpiprov@moi.go.th) 

 

ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ รอบการ 
รายงานผล 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ร้อยละของประชากรที่อยูใ่ต้
เส้นความยากจน  
(ร้อยละ) 

1. ค่าใช้จ่ายทัง้ส้ินเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน 
2. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉล่ียต่อเดอืนของครัวเรือน 
3. ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ เฉล่ียต่อ
เดือนของครวัเรอืน 
4. จํานวนครัวเรือนทัง้หมดในจังหวดั 
5. จํานวนประชากรทั้งหมดในจงัหวัด 

รายปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงานสถิตจิงัหวัด
นราธิวาส (2,3,4) 

 

2. สัมประสิทธิก์ารกระจาย 
รายได ้(GINI Coefficient) 
 

1. พื้นที่ระหว่างเส้น Lorenz Curve กับเส้นการ
กระจายรายไดส้มบูรณ ์
2. พื้นที่ใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด 

รายปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงานสถิตจิงัหวัด
นราธิวาส 

 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้าน
และที่ดินเป็นของตนเอง (ร้อยละ) 

1. จํานวนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 
2. จํานวนครัวเรือนทัง้หมดในจังหวดั 

รายปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงานสถิตจิงัหวัด
นราธิวาส (1) 

4. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ 
ประกันสังคมตอ่กําลังแรงงาน 
(ร้อยละ) 

 

1. จํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตาม
มาตรา 33 
2. จํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตาม
มาตรา 39 
3. จํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตาม
มาตรา 40 
4. กําลังแรงงานรวมในจังหวัดเฉล่ีย 4 ไตรมาส 

รายปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงาน
ประกันสังคมจงัหวัด
นราธิวาส (1,2,3) 

 

5. จํานวนปีการศึกษาเฉล่ีย
ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ป)ี 

1. จํานวนปีที่ไดร้ับการศึกษาทั้งหมดของประชากร
อาย ุ15 – 59 ปี 
2. จํานวนประชากรอาย ุ15 – 59 ปี 

รายปี 
(ปีการศึกษา) 

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวดันราธวิาส  

(1) 
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
อาชีวศึกษา (รอ้ยละ) 

1. จํานวนผู้เข้าเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. จํานวนผู้เข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา 
3. จํานวนประชากรกลุ่มอาย ุ15 – 17 ปี 

รายปี 
(ปีการศึกษา) 

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวดันราธวิาส  

(1,2) 

7. อัตราการเปล่ียนแปลงของ
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของ
ครัวเรอืนในจงัหวัด (ร้อยละ) 

1. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครวัเรือนปีปจัจุบนั 
2. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครวัเรือนปกี่อนหน้า 
 

ทุก 2 ปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงานสถิตจิงัหวัด
นราธิวาส 

 
9. อัตราการว่างงาน  
(ร้อยละ) 

1. จํานวนผู้ว่างงานเฉล่ียทัง้ปี 
2. กําลังแรงงานรวมเฉล่ียทัง้ปี 

รายปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงานสถิตจิงัหวัด
นราธิวาส 

10. หนี้สินต่อรายได้ของ 
ครัวเรอืน (เท่า) 

1. หนี้สินเฉล่ียของครัวเรือน 
2. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครวัเรือน 

ทุก 2 ปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงานสถิตจิงัหวัด
นราธิวาส 

11. อัตราส่วนการออมเฉล่ียตอ่
เดือนของครวัเรอืนต่อรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนของครวัเรือน (เท่า) 

1. การออมเฉล่ียต่อเดอืนของครัวเรือน 
2. รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครวัเรือน 
 

ทุก 2 ปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงานสถิตจิงัหวัด
นราธิวาส 
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ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ รอบการ 
รายงานผล 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

13. อัตราการเปล่ียนแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด 
 

1. พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดปีปจัจบุัน 
2. พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดปีก่อนหน้า 
 

รายปี 
(ปีงบประมาณ) 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวดั
นราธิวาส 

14. สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่างถกูต้อง 
(ร้อยละ) 
 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีก่ําจัดอย่างถูกตอ้ง 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีน่ํากลับมาใช้ประโยชน์ 
3. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีเ่กิดขึ้นภายในจงัหวัด 

รายปี 
(ปีงบประมาณ) 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวดั
นราธิวาส 

15. สัดส่วนเฉล่ียการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (ตันก๊าซเรอืนกระจก
ต่อคน) 
 

1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(CO2e) 
2. จํานวนประชากรของจังหวัด 
 

รายปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงานสถิต ิ
จังหวดันราธวิาส  

(1) 

16. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟา้
ภาคครัวเรือนตอ่ประชากร 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน)  
 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 
2. จํานวนประชากรของจังหวัด 
 

รายปี 
(ปีงบประมาณ 

(ฐานข้อมูลที ่1)/ 
ปีปฏิทิน 

(ฐานข้อมูลที ่2)) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวดันราธวิาส 

(1) 

17. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟา้
ในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ 
ล้านบาท) 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคทีไ่ม่ใช่ครัวเรือน 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป ี
 

รายปี 
(ปีงบประมาณ 

(ฐานข้อมูลที ่1)/ 
ปีปฏิทิน 

(ฐานข้อมูลที ่2)) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวดันราธวิาส 

(1) 

18. สัดส่วนปริมาณการใช ้
น้ํามันเช้ือเพลิงในภาค 
อุตสาหกรรมตอ่ GPP ภาค 
อุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท) 
 

1. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป ี
ภาคอุตสาหกรรม 
 
 

รายปี 
(ปีงบประมาณ 

(ฐานข้อมูลที ่1)/ 
ปีปฏิทิน 

(ฐานข้อมูลที ่2)) 

สํานักงานพลังงาน
จังหวดันราธวิาส (1) 

19. ร้อยละของครัวเรอืนที่
เข้าถงึน้ําประปา (ร้อยละ) 

 

1. จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช้ 
2. จํานวนครัวเรือนทัง้หมดในจังหวดั 
 

รายปี 
(ปีงบประมาณ 

(ฐานข้อมูลที ่1)/ 
ปีปฏิทิน (ฐาน 
ข้อมูลที ่2)) 

การประปา 
ส่วนภูมิภาค  

สาขานราธิวาส (1) 

21. สัดส่วนประชากรต่อจํานวน
แพทย ์(คน/แพทย)์ 

1. จํานวนประชากรกลางปี 
2. จํานวนแพทย์ 

รายปี 
(ปีปฏิทิน) 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดันราธวิาส 

22. ร้อยละภาษีทีท่้องถิ่น 
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวม
เงินอุดหนุนและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (ร้อยละ) 
 

1. ภาษีที่ทอ้งถิน่จัดเก็บเอง 
2. ภาษีจัดสรร 
 

รายปี 
(ปีงบประมาณ) 

สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
จังหวดันราธวิาส 
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ชื่อตัวชี้วัด ฐานข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ รอบการ 
รายงานผล 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

23. ความสามารถในการเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ) 

1. งบประมาณรายจ่ายที่เบกิจา่ย 
2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่ได้รับ
จัดสรร 

รายปี 
(ปีงบประมาณ) 

สํานักงานคลังจงัหวัด
นราธิวาส 

24. สัดส่วนองค์กรชุมชนตอ่
ประชากรแสนคน (แห่ง/แสนคน) 

1. จํานวนองค์กรชุมชนในจงัหวดัสะสมของปี 
2. จํานวนประชากรของจังหวัด 

รายปี 
(ปีงบประมาณ) 

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวดันราธวิาส (1) 

25. รายได้จากการท่องเที่ยว
รายปี (ล้านบาท) 
 

1. จํานวนนักทอ่งเที่ยวชาวไทย(ค้างคืน) 
2. จํานวนนักทศันาจรชาวไทย(ไม่ค้างคืน) 
3. จํานวนนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ 
4. จํานวนวันพกัเฉลี่ยของนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ 
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 
6. จํานวนวันพกัเฉลี่ยของนักทอ่งเที่ยวชาวไทย 
7. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 
8. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันของนกัทัศนาจรชาวไทย  
(ไม่ค้างคืน) 

รายปี 
(ปีงบประมาณ) 

สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวดันราธวิาส 

26. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ที่สําคัญของจังหวัด (ล้านบาท) 

1. ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร(รายผลผลิต) 
2. ราคาผลผลิต ณ ราคาหน้าฟาร์ม 

รายปี 
(ปีงบประมาณ) 

สํานักงานเกษตร
จังหวดันราธวิาส 

27. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนต่อประชากรแสนคน 
(ราย/จํานวนประชากรแสนคน) 
 

1. จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
2. จํานวนประชากรกลางปี 
 

รายปี 
(ปีงบประมาณ 

(ฐานข้อมูลที ่1)/ 
ปีปฏิทิน 

(ฐานข้อมูลที ่2)) 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดันราธวิาส  

   30 มิถุนายน 2563 
 


