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1. แนวคดิเกีย่วกบัตวัชีว้ดั
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ตวัชีว้ดั คอื อะไร

 สสช. (2546) “ตวัแปร (Variable) ทีส่ามารถใช้
อธบิายสถานการณ์ในเรือ่งต่างๆ ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ ทศิทางการเปลีย่นแปลง และความสมัพนัธ์
ของสิง่ทีต่อ้งการวดักบัสิง่อ ืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง” 

 เมธี ครองแก้ว (2540) “เป็นเครื่องมือบอกทศิ
ทางการพฒันาหรือการดําเนินกิจกรรมที่เ ป็น
น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง ร ัฐ ใ น แ ต่ล ะ เ ร ื่อ ง  มี
ความกา้วหนา้ไปถงึจุดใด บรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหรอืไม ่ซึง่เป็นเร ือ่งของการดูสมัฤทธผิล
ของงานหรอืระบผุลสาํเร็จของงาน”
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 ความสาํคญัของตวัชีว้ดั

 เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัสาํหรบัการจดัทาํสารสนเทศ (Information)

 เป็นเครือ่งมอืชว่ยในการตดัสนิใจ กาํหนดทศิทางการดาํเนนิงาน 
ตดิตามและประเมนิผลสาํเร็จของงาน

 เป็นเครือ่งบง่ชีใ้หท้ราบถงึสถานการณเ์รือ่งตา่งๆ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 
ทศิทางการเปลีย่นแปลง และความสาํเร็จของการดาํเนนิงาน 
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ใชป้ระกอบการจดัทาํนโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนงาน

ใชก้าํกบั ตดิตาม ประเมนิผลงาน 

ประโยชนข์องตวัชีว้ดั

ใชต้รวจสอบกระบวนการทาํงาน ผลการปฏบิตังิาน

 กอ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มและกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั

ขอ้มลูจากหลายแหลง่ทีเ่ก็บรวบรวมเพือ่ใชจ้ดัทาํตวัชีว้ดั สามารถ
พฒันาเป็นฐานขอ้มลู (Database)ในเรือ่งตา่งๆ

 ใชป้ระกอบการวเิคราะหส์ถานการณ ์และนําไปประยกุตใ์ชง้าน
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2. ความรูเ้ก ีย่วกบัตวัชีว้ดั
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   องคป์ระกอบของตวัชีว้ดั

 ตวัชีว้ดัอาจอยูใ่นรปูตวัแปรเดยีว (Simple Variable) หรอืตวัแปรที่
มคีวามสมัพนัธก์นั (Complex Variable) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์

       ในการนําไปใช้

 อาจอยูใ่นรปูดชันรีวม (Composite Index) ซึง่เป็นตวัชีว้ดัทีจ่ะนําไป
       ประเมนิผลกระทบจากการดาํเนนิงานแบบองคร์วม โดยการนํา
       ตวัชีว้ดัหลายๆตวัมารวมกนัใหเ้ป็นตวัชีว้ดัเดยีว
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1) ในรปูตวัแปรเดยีว (Simple  Variable)

ขอ้มลู

ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั

ขอ้มลู

ตวัชีว้ดั

ขอ้มลู

2) ในรปูตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นั (Complex  Variable)

ตวัชีว้ดั

ขอัมลู ขอัมลู ขอ้มลู …………….. ขอ้มลู

3) ในรปูดชันรีวม (Composite  Index)

ดชันรีวม

ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั …………….. ตวัชีว้ดั

องคป์ระกอบของตวัชีว้ดั (ตอ่)
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 เป็นตวัแปรเชงิคณุภาพ (Qualitative Variable) อยูใ่นลกัษณะ
       ขอ้ความ ไมส่ามารถระบเุป็นตวัเลขได้

 หรอืเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ (Quantitative Variable) มคีา่เป็น
       ตวัเลข สามารถระบไุดว้า่มากหรอืนอ้ย 

               

ลกัษณะของตวัชีว้ดั
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 จํานวน (Number) 
 รอ้ยละ (Percentage)

 สดัสว่น (Proportion)  
 อตัราสว่น ( Ratio) 

 อตัรา (Rate) 

 คา่เฉลีย่ (Mean)  
 การแจกแจง (Distribution) 

 อตัราการเตบิโต (Growth Rate)  

 อืน่ๆ

รปูแบบของตวัชีว้ดั 
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ตวัอยา่งตวัชีว้ดั
 จํานวนประชากร / จํานวนนกัทอ่งเทีย่ว
  รอ้ยละของประชากรอาย ุ6 ปีข ึน้ไปทีอ่า่นหนงัสอื
  สดัสว่นของประชากรชาย / สดัสว่นของประชากรหญงิ
  อตัราสว่นเพศ
  อตัราการมงีานทาํ / อตัราการวา่งงาน

  

รปูแบบของตวัชีว้ดั (ตอ่)
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ตวัอยา่งตวัชีว้ดั

  อตัราการมงีานทาํ / อตัราการวา่งงาน
  ขนาดครวัเรอืนเฉลีย่
 Gini Coefficient
  อตัราการเตบิโตของ GDP 

         เป็นตน้

รปูแบบของตวัชีว้ดั (ตอ่)
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 ตวัชีว้ดัดา้นปจัจยัเหต ุ

 ตวัชีว้ดัดา้นปจัจยัผล
     

ประเภทของตวัชีว้ดั 
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 ตวัชีว้ดัดา้นปจัจยัเหต ุ แสดงถงึการนําเขา้ปจัจยั และกระบวนการ 
             ดาํเนนิกจิกรรม 
       ตวัชีว้ดัปจัจยันําเขา้ (Input Indicator) ใชว้ดัทรพัยากร
             ดาํเนนิงาน เชน่ งบประมาณ อาคารสถานที ่บคุลากร เป็นตน้                

ตวัชีว้ดักระบวนการทาํงาน (Process Indicator) แสดงถงึ
             กระบวนการบรหิารจดัการในเรือ่งตา่งๆ เชน่ การฝึกอบรม 
             การดาํเนนิงานตา่งๆ เป็นตน้

     

ประเภทของตวัชีว้ดั (ตอ่)
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 ตวัชีว้ดัดา้นปจัจยัผล แสดงถงึผลทีไ่ดร้บั จากการใชป้จัจยั
       นําเขา้ผา่นกระบวนการทาํงาน 

        ตวัชีว้ดัผลผลติ (Output Indicator) แสดงถงึผลผลติ
            ทีไ่ดจ้ากกระบวนการทาํงาน เชน่ จํานวนผูท้ ีผ่า่นการอบรม 

                รอ้ยละของคนไขท้ีไ่ดร้บัการรกัษาพยาบาล เป็นตน้ 

       ตวัชีว้ดัผลลพัธ ์(Outcome Indicator) เป็นผลกระทบ
                หรอืผลทีเ่กดิตอ่เนือ่งจากผลผลติหรอืการดาํเนนิงาน เชน่
                ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ประชาชนมสีขุภาพสมบรูณ์
               ในทกุมติ ิเป็นตน้

     

ประเภทของตวัชีว้ดั (ตอ่)
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ลกัษณะตวัชีว้ดัทีด่ ี  

 ตรงกบัวตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการวดั (Relevant) 

 สามารถเขา้ใจไดง้า่ย (Easy to Understand)

 มคีวามตรง (Validity)

 มคีวามเชือ่ถอืได ้(Reliability)

 มขีอ้มลูในเชงิปรมิาณ
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3. วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั
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วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั
การสรา้งตวัชีว้ดั   ประกอบดว้ย  5  ข ัน้ตอน  คอื

         ข ัน้ตอนที ่1  :  ศกึษาวตัถปุระสงค/์เป้าประสงค ์

         ข ัน้ตอนที ่2  :  วเิคราะหห์าองคป์ระกอบทีส่าํคญั 

         ข ัน้ตอนที ่3  :  กาํหนดตวัชีว้ดั

ข ัน้ตอนที ่4  :  ระดมสมองพจิารณา 

         ข ัน้ตอนที ่5  :  ทดสอบตวัชีว้ดั
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วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั
ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษาวตัถปุระสงค/์เป้าประสงค์

               - ศกึษาใหก้ระจา่งชดัเจน

               - วเิคราะหห์าสิง่ทีป่ระโยคตอ้งการ 

               - คน้หา  Keyword  (ขอ้ความสาํคญั)
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วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั

ข ัน้ตอนที ่2   วเิคราะหห์าองคป์ระกอบทีส่าํคญั

          - นํา  Keyword  มาศกึษา/วเิคราะหต์ามบรบิททีส่นใจ

          - หาองคป์ระกอบทีส่าํคญั 

          - องคป์ระกอบทีส่ะทอ้นถงึสิง่ทีว่ตัถปุระสงคต์อ้งการ
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วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั
ข ัน้ตอนที ่3   กาํหนดตวัชีว้ดั

            - นําองคป์ระกอบแตล่ะสว่นมากาํหนดตวัชีว้ดั

            - หาตวัแปรทีส่ะทอ้นความเป็นองคป์ระกอบ 

            - ใชห้ลกัการของลกัษณะตวัชีว้ดัทีด่ ี

‐ ตรงกบัวตัถปุระสงค์
‐ เขา้ใจงา่ย

‐ ตวัแปรทีส่ามารถวดัได ้(เชงิปรมิาณ)
‐ สามารถกาํหนดเกณฑเ์พือ่เปรยีบเทยีบ
ตามมติเิวลาได้
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วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั

ข ัน้ตอนที ่4   ระดมสมองพจิารณาตวัชีว้ดั

            - ทบทวนความสอดคลอ้งกบับรบิท

            - พจิารณาคณุภาพขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง

            - พจิารณาและกาํหนด Metadata 

‐ นยิาม
‐ สตูรคาํนวณ

‐ หนว่ยวดั
‐ รายละเอยีดของขอ้มลู  ฯลฯ

‐ ความครบถว้นสมบรูณ์
‐ ความแนบนยั
‐ ความเชือ่ถอืได้
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วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั

ข ัน้ตอนที ่5   ทดสอบตวัชีว้ดั

            - หาขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่งนอ้ย 5 ปี

            - ดแูนวโนม้และความสอดคลอ้ง 

‐ เทยีบกบัสถานการณค์วามเป็นจรงิ
‐ เทยีบกบัแหลง่ขอ้มลูอืน่
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วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั (ตวัอยา่ง)

ประเด็นยทุธศาสตร ์จ.สงขลา : (ประชากรผูส้งูอาย)ุ

         การพฒันาสงัคมใหส้งบสขุและพงึปรารถนา  มคีวามเชือ่มโยง
กบัแผนบรหิารราชการแผน่ดนิ

เป้าประสงค ์: ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ี
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ข ัน้ที ่1 : ศกึษาเป้าประสงคใ์หก้ระจา่ง
                หา Keyword  คณุภาพชวีติทีด่ ี

ข ัน้ที ่2 : วเิคราะหห์าองคป์ระกอบทีส่ําคญั
‐  ทีอ่ยูอ่าศยั
‐  สขุภาพ
‐  การทํางาน
‐  การศกึษา

‐  ส ิง่แวดลอ้ม
‐  ความปลอดภยั
‐  วฒันธรรม

ข ัน้ที ่3 : กาํหนดตวัชีว้ดั
‐  ผูส้งูอายไุดร้บัสวสัดกิารดา้นสขุภาพโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย
‐  ผูส้งูอายมุอีตัราการเจ็บป่วยลดลง
‐  รอ้ยละของประชากรมรีายไดเ้พิม่ข ึน้
‐  รอ้ยละของผูส้งูอายไุดร้บัเบีย้ยงัชพีเพิม่ข ึน้

เป้าประสงค ์: ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ี

วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั (ตวัอยา่ง)
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ข ัน้ที ่4 : ระดมสมองพจิารณาตวัชีว้ดั
‐  ในบรบิทของผูส้งูอายุ
‐  พจิารณาคณุภาพขอ้มลู
‐  Metadata

ตวัชีว้ดัทีไ่ดม้คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิ
ชวีติของผูส้งูอายหุรอืไม่

3.412,29714,96347

3.510,88913,73645

12,150

12,492

10,779

รายได/้คร.

3.69,84843

3.710,38941

3.79,19039

ขนาดคร.รายจา่ย/คร.ปี

เป้าประสงค ์: ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ี

วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั (ตวัอยา่ง)
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ข ัน้ที ่5 : ทดสอบตวัชีว้ดั
‐  คา่ของตวัชีว้ดัมคีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณห์รอืไม่
‐  แหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ Income per capita

4,4013.414,96347

3,9253.513,73645

3,3753.612,15043

3,3763.712,49241

2,9133.710,77939
รายไดต้อ่หวัขนาดคร.รายได/้คร.ปี

เป้าประสงค ์: ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ี

วธิกีารสรา้งตวัชีว้ดั (ตวัอยา่ง)
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4. การใชก้รอบแนวคดิ
ในการพฒันาตวัชีว้ดั
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กรอบแนวคดิคอือะไร

กรอบแนวคดิ (Conceptual Framework)

 การจดัระเบยีบแนวคดิตา่งๆ เขา้ดว้ยกนัในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ วา่มปีจัจยัใดบา้ง
     มาเกีย่วขอ้ง แลว้นํามาเขยีนเป็นแผนภาพเพือ่ความชดัเจน ซึง่ผลทีไ่ดค้อืเป็น

แผนภาพ (diagram) ของความสมัพนัธ์

 การแสดงลกัษณะของเรือ่งทีต่อ้งการศกึษาจากนามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรม เพือ่
แสดงใหเ้ห็นถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรหรอืปจัจยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

กรอบเนือ้หาของสิง่ทีเ่ราสนใจ ทีม่กีารจดัระเบยีบ เชือ่มโยงกนัอยา่ง
เป็นเหตเุป็นผล เพือ่ใหง้า่ยตอ่การทาํความเขา้ใจ
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ประโยชนข์องกรอบแนวคดิ

 กรอบแนวคดิจะเป็นการสรปุสิง่ทีเ่ราสนใจ 
 แสดงทศิทางและขอบเขตของสิง่ทีเ่ราสนใจ
 มตีวัแปรอะไรเขา้มาเกีย่วขอ้ง
 สิง่ทีเ่ราตอ้งการคน้หา/ศกึษาคอือะไร
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สรา้งกรอบแนวคดิไดอ้ยา่งไร

 Review Literature
- ทฤษฎตีา่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง
- เอกสาร ตาํรา บทความทีเ่ก ีย่วขอ้ง

 แนวคดิของผูเ้ชีย่วชาญ / ผูท้รงคณุวฒุิ
 ประสบการณข์องตนเอง
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เครือ่งมอืการสรา้งกรอบแนวคดิ

- ภาพโดยรวมเป็นอยา่งไร?
- การจดักลุม่ 

- ควรเร ิม่ตรงไหน?
- เกีย่วขอ้ง และเชือ่มโยงกนัอยา่งไร?

- ลาํดบัความสาํคญั
- รายละเอยีด
- ระดมสมอง

ทาํไมตอ้งใชเ้ครือ่งมอื
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เครือ่งมอืการสรา้งกรอบแนวคดิ (ตอ่)
ตว้อยา่งเครือ่งมอืตา่งๆ

-  แผนทีค่วามคดิ (Mind Mapping)

- ผงักา้งปลา  (Fishbone Diagram)

- การวเิคราะหแ์รงผลกั/แรงตา้น (Force Field Analysis)

- การวเิคราะหจ์ดุออ่น/จดุแข็ง โอกาส/ขอ้จํากดั 

(SWOT Analysis)

- ตารางการตดัสนิใจ  (Decision Matrix)
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วธิกีารสรา้งกรอบแนวคดิ

  วตัถปุระสงคข์องการศกึษา

- ตอ้งการทราบสาเหตทุีเ่ก ีย่วขอ้งหรอืมผีลกระทบ
- สถานการณด์า้นตา่งๆ ภายใตบ้รบิทของสงัคมหนึง่ๆ
- แนวทางการดาํเนนิงาน/ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์

  ส ิง่ท ีต่อ้งการความชดัเจน

ข ัน้ที ่1. กาํหนดประเด็นทีส่นใจ

      ปญัหาทีต่อ้งการแกไ้ข

35

                                     

  ประเด็นเดน่ในขณะน ัน้ (Hot Issue)
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วธิกีารสรา้งกรอบแนวคดิ (ตอ่)

ข ัน้ที ่2.  กาํหนดทศิทาง และกรอบของแนวคดิ

  นําประเด็นทีเ่ราสนใจ (ขอ้ 1) มาเป็นตวักาํหนด

  พยายามแตกความคดิเพือ่หาสิง่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
      (หลกัการพฒันากรอบแนวคดิ)

  พยายามทบทวนวา่ ครอบคลมุสิง่ตอ้งการรูห้รอืยงั
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ข ัน้ที ่3. กาํหนดองคป์ระกอบ/ปจัจยัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักรอบแนวคดิ

  พยายามจดักลุม่ส ิง่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

  กาํหนดเป็นปจัจยั/องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่ประเด็นทีส่นใจ

  กาํหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมในแตล่ะปจัจยั/องคป์ระกอบ
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วธิกีารสรา้งกรอบแนวคดิ (ตอ่)



ตวัอยา่งกรอบแนวคดิ
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การวเิคราะหข์อ้มลูและจดัทาํรายงาน (Data Analysis and Reporting) : รุน่ที ่1           13-16 พ.ย. 50

เร ิม่คดิจากจดุใหญ่
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การศกึษา

ในระบบนอกระบบ ตามอธัยาศยั

ปฐมวยั ม.ตน้ อดุมศกึษาประถมศกึษา ม.ปลาย

การศกึษาภาคบงัคบั

การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

ไมม่ชีือ่ในทะเบยีน
บา้น มชีือ่ในทะเบยีนบา้น

ปจัจยัดา้นครวัเรอืน ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัดา้นระบบ
การศกึษา

เขา้เรยีนในระบบ ไมไ่ดเ้ขา้เรยีน

- รอ้ยละของคนจน
- รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวัเรอืน
- จาํนวนเด็กทีไ่มม่เีอกสารทางราชการ 
  (สตูบิตัร)

- ระยะทางจากบา้นถงึโรงเรยีน
- จาํนวนเด็กยา้ยถิน่
- จาํนวนเด็กพกิาร/เด็กเรร่อ่น - สดัสว่นของนกัเรยีนตอ่ รร. ประถม/มธัยม

- สดัสว่นนกัเรยีนประถม/มธัยมตอ่คร ู1 คน40
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5. วธิกีารวเิคราะหต์วัชีว้ดั
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ประเด็น รายละเอียด

แนวทางการเลือก
ตัวชี้วัด

• สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
• สอดคล้องกับนโยบาย / ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
• มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ที่มาของข้อมูลตัวชี้วัด • จากการสํารวจทางสถิติ เช่น ผลผลิต ราคา ต้นทุน รายได้ รายจ่าย
• จากการสํารวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  เช่น คุณภาพน้ํา อากาศ
• จากการรวบรวมข้อมูลบริหารราชการ เช่น สถิติจํานวนครัวเรือนที่ใช้น้ําประปา จํานวนผู้ป่วย

ความดันโลหิต
• จากการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประชาพิจารณ์ปัญหา

ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
คุณลักษณะของข้อมูล • ข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ ผลสํารวจหรือการรวบรวมขั้นต้น เช่น จํานวน ปริมาณ มูลค่า  ราคา

• ข้อมูลทุติยภูมิ จากการคํานวณตามหลักสถิติ การศึกษาวิจัย เช่น ร้อยละ  สัดส่วน อัตราส่วน 
อัตราเพิ่ม

• ข้อมูลทุติยภูมิจากการประมวลผลตามกรอบมาตรฐานสากล เช่น  GPP  ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตรา
การว่างงาน  ผลิตภาพแรงงาน

ประเภทของตัวชี้วัด • ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น จํานวนผลผลิต ราคา GPP พื้นที่ป่าไม้ ปริมาณขยะ 
• ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น  ค่าเฉลี่ย ONET  จํานวนฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GAP 

มาตรฐานและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล

• มีความครบถ้วนตามกรอบนิยาม (ประชากร คุ้มรวม การจําแนกรายการ ฯลฯ)  
• มีการรายงานเผยแพร่อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
• มีอนุกรมย้อนหลัง  3-5 ปี 
• หน่วยงานเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นทางการ 45



วิธีที่ 1 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือค่าเฉลี่ยของประเทศ ภาค และ

กลุ่มจังหวัด

วิธีที่ 2 การจัดลําดับ (Ranking) เพื่อจัดลําดับหรือตําแหน่งสถานะของตนเอง

เปรียบเทียบกับในภาพรวม 
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ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่

ประเทศ 

ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มลู

เหตผุลที่
เลอืกใชต้วัชีว้ดั

นี้

1.1 ขนาดเศรษฐกจิ ผลติภณัฑม์วลรวมจังหวดั 
(GPP) ณ ราคาประจําปี (ลา้น
บาท)

ผลรวมของมลูคา่เพิม่ 16 สาขา
การผลติ รายจังหวดั

10,491 ลา้น
บาท

2554 สศช.

เป็นตวัชีว้ดัการ
พัฒนาเศรษฐกจิ
ของแตล่ะจังหวดั

1.2 การเตบิโตของ
เศรษฐกจิ

อตัราขยายตวัผลติภณัฑม์วล
รวมจังหวดัทีแ่ทจ้รงิ (GPP ณ 
ราคาคงที ่CVM)

อตัราขยายตวั GPP ทีแ่ทจ้รงิ
เฉลีย่ 

5 ปี (GPP ณ ราคาคงที ่CVM)

3.1% 2550-54 สศช.

1.3 ผลติภณัฑม์วล
รวมตอ่หวั

ผลติภณัฑม์วลรวมจังหวดั
เฉลีย่ตอ่หวั (บาท/ปี) 

GPP ณ ราคาประจําปี 
 จํานวนประชากร

128,245 
บาท/คน/ปี

2554 สศช. สสช.

1.4 อตัราเงนิเฟ้อ อตัราเงนิเฟ้อ คอื อตัราการ
เปลีย่นแปลงของดชันรีาคา
ผูบ้รโิภคจังหวดัปีปัจจบุนั
เปรยีบเทยีบกบัดชันรีาคาปี
กอ่น 

อตัราการเปลีย่นแปลงของดชันี
ราคาผูบ้รโิภคจังหวดัปี 2555 

เปรยีบเทยีบกบัปี 2554

3.0% 2554-55 พณ.

1.5 ผลติภาพ
แรงงาน

สดัสว่นระหวา่งผลผลติกบั
จํานวนแรงงานในระบบ
เศรษฐกจิ

ผลติภณัฑจ์ังหวดั ณ ราคาคงที ่
x100

จํานวนผูม้งีานทําในจังหวดั 

90,796 
บาท/คน

2554 สศช. สสช. ผลติภาพแรงาน
สง่ผลตอ่

ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ

ประเทศ
1.6 อตัราการวา่งงาน รอ้ยละของผูไ้มม่งีานทํา      จํานวนผูว้า่งงานในจังหวดั 

x100
กําลงัแรงงานในจังหวดั

0.66% 2555 สสช. เพือ่วดัปัญหาการ
วา่งงานในจังหวดั

Growth Competitiveness 6 ตัวชี้วัด
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ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่ประเทศ 

ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มลู

เหตผุลที่
เลอืกใชต้วัชีว้ดั

นี้

2.1 สดัสว่นคนจน ประชากรทีม่รีายจา่ยเพือ่
การอปุโภคบรโิภคตํา่กวา่
เสน้ความยากจน (2,422 
บาท/เดอืน)

จํานวนคนจน

จํานวนประชากรจังหวดั

13.15 % 2554 สศช. เพือ่วดัปัญหา
ความยากจน

2.2 สดัสว่นผูอ้ยูใ่น
ระบบ
ประกนัสงัคม

สดัสว่นผูอ้ยูใ่นระบบ
ประกนัสงัคมตอ่กําลงั
แรงงาน

ผูอ้ยูใ่นประกนัสงัคมของ
จังหวดั

x100
กําลงัแรงงานทัง้จังหวดั

23.26 % 2554 รง. เพือ่วดัความ
คุม้ครองทาง
สงัคมและ
สวสัดกิารทาง
สงัคม

2.3 จาํนวนปี
การศกึษาเฉลีย่

จํานวนปีทีไ่ดร้ับ
การศกึษาในระบบ
โรงเรยีนหรอืเทยีบเทา่
ของประชากรกลุม่อาย ุ
15-59 ปีโดยเฉลีย่

ผลรวมของเวลาทีใ่ชใ้นการ
เรยีนของกลุม่ประชากรอาย ุ

15-59 ปี

จํานวนประชากรกลุม่อาย ุ
15-59 ปีของจังหวดั

9.1 ปี 2554 ศธ เพือ่วดัคณุภาพ
การศกึษา

Inclusive Growth 11 ตัวชี้วัด
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ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่ประเทศ 

ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มลู

เหตผุลที่
เลอืกใชต้วัชีว้ดั

นี้

2.4 คา่เฉลีย่ O-Net 
ม.3

คา่เฉลีย่ O-Net ม.3

O – NET คอื (Ordinary 
National Educational 
Test) หมายถงึ การทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาต ิ
ขัน้พืน้ฐาน เป็นการวดัผล
การจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพือ่ทดสอบความรูแ้ละ
ความคดิของนักเรยีน ป.6, 
ม.3 และ ม.6 ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
จัดสอบ 8 กลุม่สาระการ
เรยีนรู ้ไดแ้ก ่1) ภาษาไทย
2) สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 3) ภาษาองักฤษ
4) คณติศาสตร์ 5)
วทิยาศาสตร ์6) สขุศกึษา
และพละศกึษา 7) ศลิปะ 
8) การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี

คา่เฉลีย่ O-Net ม.3
ผลรวมคะแนน (คา่ Mean) 
ของ 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ของนักเรยีนชัน้ ม. 3 ของ

จังหวดั

8 (จํานวนกลุม่สาระการ
เรยีนรู)้

36.23 2555 ศธ. เพือ่วดัคณุภาพ
ทางการศกึษา
ของผูเ้รยีน (เดมิ
ใช ้ป. 6 
เปลีย่นเป็น ม.3 
เนือ่งจากเป็นการ
วดัในระดบั
การศกึษาภาค
บงัคบั)

Inclusive Growth 11 ตัวชี้วัด (ต่อ)
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ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่

ประเทศ 

ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มลู

เหตผุลทีเ่ลอืกใช้
ตวัชีว้ดันี้

2.5 รอ้ยละของ
ประชาชนอาย ุ
15 ปีขึน้ไป 
ไดร้บัการคดั
กรองเบาหวาน

รอ้ยละของประชาชนอาย ุ15 ปี
ขึน้ไป ไดร้ับการคดักรอง
เบาหวาน ทัง้นี ้กําหนดเกณฑ์
เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90

# ประชาชนอาย ุ
15 ปีขึน้ไป ไดร้ับ
การคดักรองเบาหวาน

X 100
# ประชาชนอาย ุ
15 ปีขึน้ไปทัง้หมด

36.93  ต.ค. 55 
–เม.ย.56

 สธ.

โรคเบาหวานและ
ความดนัเป็นโรค
สําคญัทีจ่ะสง่ผล
ใหเ้กดิโรคเรือ้รัง
อืน่ๆ ตามมาโดย
จะพจิารณาใน 6 

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
เพือ่ใหค้รอบคลมุ
ทัง้กระบวนการคดั

กรองและการ
ตดิตาม

ผลการรักษา ทัง้นี ้
ในการประเมนิ

ตวัชีว้ดัดงักลา่ว 
จําเป็นตอ้ง
พจิารณาทกุ
ตวัชีว้ดัยอ่ย
รว่มกนั เพือ่
สะทอ้นถงึ

คณุภาพการ
ใหบ้รกิาร

สาธารณสขุ 

2.6 รอ้ยละของ
ประชาชนอาย ุ
15 ปีขึน้ไป 
ไดร้บัการคดั
กรองความดนั
โลหติสงู 

รอ้ยละของประชาชนอาย ุ15 ปี
ขึน้ไป ไดร้ับการคดักรองความ
ดนัโลหติสงู ทัง้นี ้กําหนด
เกณฑเ์ป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
90

# ประชาชนอาย ุ
15 ปีขึน้ไป ไดร้ับ
การคดักรองความดนัโลหติสงู 

X 100
# ประชาชนอาย ุ
15 ปีขึน้ไปทัง้หมด

39.86  ต.ค. 55 
–เม.ย.56

2.7 รอ้ยละของ
ผูป้่วยเบาหวาน
ทีค่วบคมุระดบั
นํา้ตาลในเลอืด
ไดด้ ี

รอ้ยละของผูป้่วยเบาหวานทีค่วบคมุ
ระดับนํ้าตาลในเลือดไดด้ีตาม
เกณฑ์ที่ กํ าหนด คือ ค่ าระดับ
HbA1c ครัง้สดุทา้ย นอ้ยกวา่รอ้ยละ
7 หรอื คา่ระดับ Fasting blood sugar 
3 ครัง้สดุทา้ยตดิตอ่กนั 70 – 130 
มก./ดล. โดยเป็นค่าระดับนํ้าตาล
ของผูป้่วยเบาหวานทีม่ารับการตรวจ
ตดิตามในคลินิกเบาหวานตามนัด 
ทัง้นี้ กําหนดเกณฑ์เป้าหมายไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50

# ผูป้่วยเบาหวาน
ทีค่วบคมุระดบันํ้าตาล
ในเลอืดไดด้ตีามเกณฑ์
ทีก่ําหนด

X 100
# ผูป้่วยเบาหวานทีข่ ึน้
ทะเบยีนและอยูใ่นพืน้ที่
รับผดิชอบ มารับ
การตรวจตดิตามใน
คลนิกิบรกิารทัง้หมด

3.71
* ขอ้มลูนอ้ย

เนือ่งจากผูป้่วย
มาตรวจตามนัด

ยงัไมค่รบ 3 
ครัง้ตามคํา

นยิาม ซึง่จะไม่
นับวา่ควบคมุได ้

ดี

ต.ค. 55 
–เม.ย.56 

Inclusive Growth 11 ตัวชี้วัด (ต่อ)
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ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่

ประเทศ 

ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มลู

เหตผุลที่
เลอืกใชต้วัชีว้ดั

นี้

2.8 รอ้ยละผูป้่วย
ความดนัโลหติ
สงูทีค่วบคมุ
ความดนัโลหติ
ไดด้ ี

รอ้ยละผูป้่วยความดันโลหติสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตไดด้ีตาม
เกณฑ์ที่ กํ าหนด คือ ในผู ป้่ วย
ความดันโลหิตสูงทั่วไป มีระดับ
ความดันโลหติ 3 ครัง้สดุทา้ย
ตดิต่อกันนอ้ยกว่า140/90 มม.
ปรอท และ ในผูป้่วยเบาหวาน/
ผู ้ป่ ว ย โ ร ค ไ ต เ รื้ อ รั ง /ผู ้ป่ ว ย
กลา้มเนื้อหัวใจตาย/หลังเป็นอัม
พฤกษ์อัมพาต มีระดับความดัน
โลหติ 3 ครัง้สดุทา้ยตดิตอ่กัน
นอ้ยกวา่ 130/80 มม. ปรอท ทัง้นี ้
กําหนดเกณฑ์เป้าหมายไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ  40

# ผูป้่วยความดนั
โลหติสงูทีค่วบคมุ
ความดนัโลหติไดด้ี
ตามเกณฑท์ีก่ําหนด

X 100  
#  ผูป้่วยความดนั
โลหติสงูทีข่ ึน้ทะเบยีน
และอยูใ่นพืน้ที่
รับผดิชอบ
 มารับการตรวจตดิตาม
ในคลนิกิบรกิารทัง้หมด

4.19
*  ข ้อ มู ล น ้อ ย
เนื่องจากผูป้่วย
มาตรวจตามนัด
ยั ง ไ ม่ ค ร บ  3 
ค รั ้ ง ต า ม คํ า
นิยาม ซึง่จะไม่
นับว่าควบคุมได ้
ดี

ต.ค. 55 
–เม.ย.56

2.9 รอ้ยละของ
ผูป้่วยเบาหวาน
ทีม่ ี
ภาวะแทรกซอ้น
ไดร้บัการดแูล
รกัษา/สง่ตอ่ 

รอ้ยละของผู ป้่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซอ้นไดร้ับการตรวจ
วินิจฉัย ดูแลรักษา และส่งต่อ
ผู ป้่วยในกรณีที่มีข อ้บ่งชี้ ตาม
แนวทางเวชปฏบิัต ิทัง้นี้ กําหนด
เกณฑ์เป้าหมายเท่ากับรอ้ยละ 
100

# ผูป้่วยเบาหวานทีม่ี
ภาวะแทรกซอ้นไดร้ับ
การดแูลรักษา/สง่ตอ่
                       X100  
# ผูป้่วยเบาหวานทีม่ี
ภาวะแทรกซอ้นทัง้หมด

75.67  ต.ค. 55 
–เม.ย.56

Inclusive Growth 11 ตัวชี้วัด (ต่อ)
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ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่

ประเทศ 

ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มลู

เหตผุลทีเ่ลอืกใช้
ตวัชีว้ดันี้

2.10 รอ้ยละของ
ผูป้่วยความดนั
โลหติสงูทีม่ ี
ภาวะแทรกซอ้น
ไดร้บัการดแูล
รกัษา/สง่ตอ่ 

รอ้ยละของผู ป้่วยความดัน
โลหติสูงทีม่ีภาวะแทรกซอ้น
ไดร้ับการตรวจวนิิจฉัย ดูแล
รักษา และส่งต่อผู ป้่วยใน
กรณีทีม่ขีอ้บง่ชี ้ตามแนวทาง
เ วชปฏิบั ติ  ทั ้ง นี้  กํ าหนด
เกณฑเ์ป้าหมายเท่ากับรอ้ยละ 
100

# ผูป้่วยความดันโลหติสงู
ทีม่ภีาวะแทรกซอ้นไดร้ับ
การดแูลรักษา/สง่ตอ่
                       X100  
# ผูป้่วยความดนัโลหติ
สงูทีม่ภีาวะแทรกซอ้น
ทัง้หมด

80.60   ต.ค. 55 –
เม.ย.56

2.11 อตัราตาย
ทารก

จํานวนของทารกทีเ่กดิมชีพี
แลว้ตายเมือ่อายตุํา่กวา่ 1 ปี 
ตอ่จํานวนการเกดิมชีพี 
1,000 คน 

# ทารกอายตุํา่กวา่
 1 ปีตายในปีหนึง่

x1,000
# การเกดิมชีพี

ทัง้หมดในชว่งเวลา
เดยีวกนั

6.8
 

2555 สธ. เป็นตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นถงึ
คณุภาพบรกิาร
สาธารณสขุ เนือ่งจากการ
เกดิแลว้อยูร่อดของทารก
อายตุํา่กวา่ 1 ปี 
จําเป็นตอ้งอาศยัระบบ
บรกิารสาธารณสขุทีม่ี
คณุภาพตัง้แตก่ารดแูล
การตัง้ครรภ/์ทําคลอด 
รวมถงึเมือ่คลอดออก
มาแลว้ตอ้งมกีารดแูล
ดา้นโภชนาการ/การสรา้ง
ภมูคิุม้กนัใหก้บัทารก
อยา่งเหมาะสม

Inclusive Growth 11 ตัวชี้วัด (ต่อ)
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Green Growth 3 ตัวชี้วัด

ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่

ประเทศ 

ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มลู

เหตผุลทีเ่ลอืกใช้
ตวัชีว้ดันี้

3.1 การใชจ้า่ยเงนิฯ 
เพือ่ชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยั

งบประมาณเงนิชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตัขิองกรม
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัรายจังหวดั ราย
ปี

รวมงบประมาณเงนิชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยัพบิตัขิองกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัรายจังหวดั รายปี

269.7 ลา้น
บาท

2555 ปภ. เป้าหมายคอื
ตอ้งการวดั
ประสทิธภิาพการ
บรหิารจัดการเพือ่
ลดความเสีย่งภยั/
ป้องกนัและบรรเทา
ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ 
ซึง่หาก
ความสามารถในการ
บรหิารจัดการด ี
ความเสยีหายที่
เกดิขึน้ควรจะมไีม่
มาก หรอืมแีนวโนม้
ทีล่ดลง

3.2 ปรมิาณขยะ ปรมิาณขยะทัง้หมดใน
จังหวดั

ปรมิาณขยะเฉลีย่ตอ่หวั (0.6 
กก./คน/วนั) คณู จํานวน
ประชากรจังหวดั

167,276 ตนั/
ปี

2555 สสช.

3.3 การ
เปลีย่นแปลง
พืน้ทีป่่าไม้

รอ้ยละของการ
เปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าไม ้
ชว่งปี 2547-2551 

พ.ท.ป่า ปี51 – พ.ท.ป่าปี47 
x 100

         พ.ท. ป่า ปี47

2.26% 2547-
2551

กรมป่าไม ้

* ในอนาคตจะปรับไปใชผ้ลรวมปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้จรงิในจังหวดั ทัง้ในเขตเทศบาล และอบต. รายจังหวดั รายปี โดยใหท้าง
จังหวดัประสานกบัทอ้งถิน่รวบรวมขอ้มลูดงักลา่วภายในจังหวดัใหค้รบถว้น

* ในอนาคตจะปรับไปใชผ้ลรวมงบประมาณเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉนิทีเ่บกิจากเงนิงบกลาง และเงนิ
งบประมาณของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัรายจังหวดั รายปี โดย ปภ. และ สงป. ควรรว่มกนัจัดทําตวัเลขงบประมาณ
ชว่ยเหลอืฯ ทีร่วมเงนิจากทกุแหลง่ 
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Green Growth 4 ตัวชี้วัด (ต่อ)

ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่ประเทศ 

ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มลู

เหตผุลที่
เลอืกใชต้วัชีว้ดั

นี้
3.4 รอ้ยละของจํานวน

ฟารม์ทีไ่ดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน

สดัสว่นของฟารม์ทีไ่ดร้ับ
การรับรองมาตรฐาน
ตามทีห่น่วยงานกําหนด
ตอ่จํานวนฟารม์ทีจ่ด
ทะเบยีนทัง้หมดทีเ่ขา้
รว่มโครงการ

# ฟารม์ทีไ่ดร้ับการรับรอง
มาตรฐานตามทีห่น่วยงาน

กําหนด
X 100

# ฟารม์ทีจ่ดทะเบยีนทัง้หมด
ทีเ่ขา้รว่มโครงการ

  กษ. สะทอ้นภาพรวม
ของการเกษตร 
ทัง้พชื ปศสุตัว ์
และประมงได(้ใช ้
แทนตวัชีว้ดั
สดัสว่นพืน้ที่
เกษตรทีไ่ด ้
GAP)
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ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่ประเทศ 

ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บ
ขอ้มลู

เหตผุลทีเ่ลอืกใช้
ตวัชีว้ดันี้

4.1 การเขา้ถงึ
นํ้าประปา

รอ้ยละของครัวเรอืนทีเ่ขา้ถงึ
ประปา (ประปานครหลวงและ
ประปาภมูภิาค)

# ครัวเรอืนทีไ่ดร้ับ
บรกิารนํ้าประปา 

X100
# ครัวเรอืนจังหวดั 

20.41% ณ ธค. 55 สํานักงาน
จังหวดั

วดัการใหบ้รกิาร
ของภาครัฐ

4.2 การเขา้ถงึไฟฟ้า รอ้ยละของครัวเรอืนทีเ่ขา้ถงึ
ไฟฟ้า (ไฟฟ้านครหลวงและ
ไฟฟ้าภมูภิาค)

# ครัวเรอืนทีไ่ดร้ับ
บรกิารไฟฟ้า 

X100
# ครัวเรอืนจังหวดั 

99.2 % ณ ธค. 55 สํานักงาน
จังหวดั

4.3 อตัราการเชือ่มตอ่
อนิเตอรเ์น็ตของ
ประชากร

อตัราการเชือ่มตอ่
อนิเตอรเ์น็ตของประชากร

# ผูใ้ชบ้รกิาร
อนิเตอรเ์น็ต 

X100
ประชากรจังหวดั 

รอ้ยละ 23.4 2555 ก.ICT

4.4 สดัสว่นคดยีาเสพตดิ อตัราคดยีาเสพตดิตอ่
ประชากรแสนคน

# คดยีาเสพตดิ 
X100,000

ประชากรจังหวดั

338.58 2556
(ครึง่ปี)

สตช.

Government Efficiency 4 ตัวชี้วัด
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ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่

ประเทศ 
ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บขอ้มลู

เหตผุลทีเ่ลอืกใช้
ตวัชีว้ดันี้

ตวัชีว้ดัการพฒันาระดบัจงัหวดัดา้น Green Growth 5 ตวัชีว้ดั
1. อตัราการกําจัด

ขยะอยา่งถกูวธิี
รอ้ยละของปรมิาณขยะทีถ่กู
กําจัดอยา่งถกูสขุลกัษณะ

ปรมิาณขยะทีถ่กูกําจัด
อยา่งถกูสขุลกัษณะ

X 100
ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้

   ใหท้างจังหวดั
ประสานกบั
ทอ้งถิน่ให ้
รวบรวมขอ้มลู
ดงักลา่วภายใน
จังหวดัให ้
ครบถว้น

เป็นตวัชีว้ดัทีด่ทีี่
สะทอ้นการพัฒนา
ดา้น Green 
Growth

2. พืน้ทีป่่าทีถ่กูบกุ
รกุ

พืน้ทีป่่าทีถ่กูบกุรกุราย
จังหวดั

อยูร่ะหวา่งการ
ประสานงาน

  หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง อาท ิ
กรมป่าไม ้กรม
อทุยานฯ และกรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
เก็บขอ้มลู

3. พืน้ทีป่ลกูป่า พืน้ทีป่ลกูป่ารายจังหวดั   

4. การประหยดั
พลงังาน

รอ้ยละของผลการประหยดั
พลงังานของอาคารและ
โรงงานควบคมุ

อยูร่ะหวา่งการ
ประสานงาน

   สะทอ้นการพัฒนา
ดา้น Green 
Growth
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ตวัชีว้ดัการพฒันา
จงัหวดั ความหมาย วธิกีารคาํนวณ คา่เฉลีย่

ประเทศ 
ระยะเวลา
ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มลู

หนว่ยงาน
ผูจ้ดัเก็บขอ้มลู

เหตผุลทีเ่ลอืกใช้
ตวัชีว้ดันี้

ตวัชีว้ดัการพฒันาระดบัจงัหวดัดา้น Government Efficiency 4 ตวัชีว้ดั

1. สดัสว่นเรือ่ง
รอ้งเรยีนภาครัฐ

สดัสว่นเรือ่งรอ้งเรยีน
ภาครัฐทีไ่ดร้ับการแกไ้ข

อยูร่ะหวา่งการ
ประสานงาน

  

2. ดชันจีํานวนครัง้ที่
ไฟฟ้าขดัขอ้ง 
SAIFI (System 
Average 
Interruption 
Frequency 
Index)

คา่เฉลีย่จํานวนครัง้ที่
ไฟฟ้าขดัขอ้ง(SAIFI)

  

3. ดชันรีะยะเวลาที่
ไฟฟ้าขดัขอ้ง 
SAIDI (System 
Average 
Interruption 
Duration Index) 

คา่เฉลีย่ระยะเวลาทีไ่ฟฟ้า
ขดัขอ้ง (SAIDI)

  

  

4. สดัสว่นถนนผวิแข็ง สดัสว่นถนนผวิแข็งตอ่
โครงขา่ยถนนทัง้หมด

รายการที่ควรเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการประสานงาน
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