โครงการ

โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เอกสาร

เอกสารส่งมอบสาหรับ ๓๐ วันแรกของโครงการ

เอกสาร : แบบสรุปข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล version 0.1
APPWORKS CO., LTD.
โครงการ : โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

Appworks Co., Ltd. All Rights Reserved.
Appworks Co., Ltd. All Rights Reserved.
1/24

โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แบบสรุปข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล version 0.1
เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาโครงการ
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ในปี พ.ศ. 2547 – 2549 เพื่อจัดทาระบบคลังข้อมูล, จัดทาระบบรายงาน
และโครงการพัฒ นาเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (http://www.moi.go.th) เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
และ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นต่ า ง ๆ ส าหรั บ ประชาชน และผู้ บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทย
ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ผู้สนใจเข้าใช้บริการค้นหาข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ
และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ , ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยเป็นจานวนมาก จานวน 20,152,042 ครั้ง
: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 60)
เพื่อให้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย มีการพัฒนา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงมหาดไทย จึ ง ต้ อ งจั ด ท าระบบงานส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงมหาดไทยให้มีระบบศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบเหตุการณ์
สถานการณ์ และผลการด าเนิ น งานที่ เป็ น ผลส าเร็จ ตามแผนปฏิ บั ติ การและพั น ธกิ จของกระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผล และข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะถูกนามาวิเคราะห์และสามารถนาเสนอรายงานในรูปแบบ
ตาราง กราฟ ฯลฯ รวมทั้ง เพื่ อให้ การพั ฒ นาระบบของหน่ ว ยงานในสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ช่ ว ยการบริ ห ารจั ด การ
การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ร ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยฐานข้ อ มู ล
ระบบรายงาน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ด้วย
โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ
1. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ให้ ส นั บ สนุ น ข้ อ มู ล ตามนโยบายรัฐ บาลยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย
แผนพัฒ นาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดให้ มีความครบถ้วนทันสมัยรองรับเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในปัจจุบัน
2. น าระบบคอมพิ วเตอร์ แบบ Cloud มาทดแทนระบบเดิมที่ ล้ าสมัย สามารถใช้ซอฟต์แวร์ , ระบบ,
และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่ส่วนกลาง ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ข้อ มูลสามารถ
เข้าถึง ข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ พัฒ นาเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
ให้ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารในทุ ก ภาค ส่ ว น โดยให้ รองรับ รูป แบบมาตรฐานเว็ บ ไซต์ ภ าครั ฐ
ซึ่ งทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ (Web Accessibility) รวมทั้ ง สามารถใช้ ง านได้ 2 ภาษา (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) เพื่ อเป็ น การรองรับการเป็ นสมาชิก ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community :AEC) และสามารถให้บริการบน Smart Mobile
3. พั ฒ นาระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล กลางของกระทรวงมหาดไทย ภาค กลุ่ ม จั งหวั ด และจั งหวั ด ให้ มี ร ะบบ
การสารองข้อมูล และการป้องกันภัยคุ กคามด้านต่าง ๆ เช่น ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัยและภัยคุกคามจากเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
ดังนั้น ผู้จัดทำสรุปข้อมูลเพื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรใช้ ข้ อ มู ล ตอบแบบสรุ ป ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ ว เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะ
สาหรับใช้ในการปรับปรุงข้อมูลต่อไป
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โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คาชี้แจงในการตอบแบบสรุปข้อมูลฯ
แบบสรุปข้อมูลฯ นี้ เป็นการสอบถามด้านการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นข้อมูล โดยขอความกรุณา
ให้ท่านดาเนินการดังนี้
1. ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการใช้ข้อมูลของท่านมากที่สุด โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1.1 เพื่อ : เป็นการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูล 3 ลักษณะ คือ
1.1.1 การบริหารงานของผู้บริหาร : รายการข้อมูลนี้เพื่อการบริหารงานของผู้บริหาร
1.1.2 วัดประสิทธิภาพ : รายการข้อมูลนี้เพื่อการวัดประสิทธิภาพ
1.1.3 การให้บริการข้อมูล : รายการข้อมูลนี้เพื่อการให้บริการข้อมูล
1.2 ความถี่การจัดเก็บข้อมูล : เป็นการระบุห้วงระยะเวลาที่ต้องการในการจัดเก็บข้อมูล
1.2.1 รายปี : รายการข้อมูลนี้จัดเก็บเป็นรายปี
1.2.2 รายไตรมาส : รายการข้อมูลนี้จัดเก็บเป็นรายไตรมาส
1.2.3 รายเดือน : รายการข้อมูลนี้จัดเก็บเป็นรายเดือน
1.3 การใช้งานข้อมูล : เป็นการระบุการใช้ข้อมูลในระดับใด
1.3.1 กระทรวง : รายการข้อมูลนี้ใช้งานสาหรับระดับกระทรวง
1.3.2 กรม : รายการข้อมูลนี้ใช้งานสาหรับระดับกรม
1.3.3 กลุ่มจังหวัด : รายการข้อมูลนี้ใช้งานสาหรับระดับกลุ่มจังหวัด
1.3.4 จังหวัด : รายการข้อมูลนี้ใช้งานสาหรับระดับจังหวัด
2. ท่ า นสามารถแก้ ไ ขข้ อ มู ล ในช่ อ ง “ระดั บ ข้ อ มู ล ” และ “แหล่ ง ข้ อ มู ล ” ได้ ตามความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของท่าน โดย
2.1 ระดับข้อมูล : การจัดเก็บข้อมูลควรจัดเก็บในระดับ “จังหวัด” “อาเภอ” “ตาบล” “หมู่บ้าน”
2.2 แหล่งข้อมูล : การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากหน่วยงานใด
3. หลังจากตอบแบบสรุปข้อมูลฯ ฉบับนี้ รบกวนส่งกลับไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรสาร 0 2304 9602 หรือหมายเลข (มท) 51136
ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววิลาวัลย์ ชวลิตปฏิญญา
เบอร์โทร 09 5558 8919 อีเมล wilawan.bt@appworks.co.th
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โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ-สกุล (ผู้ประสานงาน) ........................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ ................................................. อีเมล์ ..............................................................................................
สังกัดหน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ประเภทบุคลากร
 ข้าราชการ
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างประจา
 ลูกจ้างชั่วคราว
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

หมู่บ้าน/ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ประชาชน
พึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจฐานราก
ได้รับการพัฒนา

ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึง
บริการทางสังคมเพิ่มขึ้น

รายการข้อมูล

จานวนครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเป้าหมาย
มีรายได้สงู กว่าเกณฑ์
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

รายจังหวัด

กรมพัฒนา
ชุมชน

จานวนผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และเพิ่มมูลค่า

กรมพัฒนา
ชุมชน

จานวนกองทุนชุมชน
(กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
/กข.คจ.) มีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

กรมพัฒนา
ชุมชน

จานวนภาคีเครือข่าย
ที่เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

กรมพัฒนา
ชุมชน

จานวนครัวเรือนประชาชน
ที่ยากจนที่ได้รับสิทธิ
การถือครองที่ดนิ และใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม

กรมที่ดนิ

ครัวเรือนประชาชนที่ได้รับ
การจัดที่ดนิ มีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

กรมที่ดนิ

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ได้รับบริการสาธารณะ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

กรมที่ดนิ

แปลงที่ดนิ ที่ได้รับการออกโฉนดที่ดนิ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กรมที่ดนิ

แปลงที่ดนิ ของรัฐที่ออกหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวงแล้วมีการดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ระดับการบังคับใช้กฎหมาย
ในการสร้างมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม

กรมการ
ปกครอง

ประชาชนมีศักยภาพรับมือภัยพิบัติ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สนิ
ส่งผลให้ความสูญเสีย
จากสาธารณภัยลดลง
ในชีวิตและทรัพย์สนิ ลดลง

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
และที่ดนิ ของรัฐมีการบริหารจัดการ
จัดการอย่างเหมาะสมสิง่ แวดล้อม
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
มีคุณภาพ
(แปลง)

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

กรมการ
ปกครอง
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ผูป้ ระสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วตามมาตรฐาน

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

พื้นที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
และฟื้นฟูให้กลับคืนสูส่ ภาพปกติ
อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยกว่าเดิม

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ
มีสว่ นร่วมในการจัดการ
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

จานวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
อุปกรณ์และนวัตกรรม ที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
พร้อมรับมือกับสาธารณภัย

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ประชาชนในพื้นที่เสีย่ งภัย
ตระหนักถึงความปลอดภัย
และมีความพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ภัยในระดับพื้นที่

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ประชาชนที่มีระบบการป้องกัน
การเตือนภัย และมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานทาให้เกิด
ความปลอดภัยจากสาธารณภัย

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ผูป้ ระสบสาธารณภัยที่ได้รับ
การบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นมีความพึงพอใจ

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ระดับการบังคับใช้กฎหมาย
ในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย

กรมโยธาและ
ผังเมือง

จานวนอุบัตเิ หตุที่เกิดขึ้น
จากความไม่ปลอดภัยของอาคาร
และเครื่องเล่นลดลง

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ประชาชนในชาติ
มีความหวงแหน
จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ของชาติ และเกิดความสมานฉันท์ เพิม่ ขึ้น
ขึ้นในสังคม

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

จานวนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่มีการขยายผลเพิ่มขึ้น

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

จานวนศูนย์เรียนรู้ที่นาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด
แก่ประชาชน

กรมการ
พัฒนาชุมชน

ระดับความสาเร็จของประชาชน
ในการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

กรมการ
ปกครอง

จานวนหมู่บ้านที่มีการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และสมานฉันท์ในหมู่บ้าน

กรมการ
ปกครอง

ความสาเร็จของหมู่บ้าน/ชุมชน
ในการจัดหรือร่วมกิจกรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
หรือส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

กรมการ
ปกครอง

จานวนความขัดแย้งในพื้นที่ลดลง

กรมการ
ปกครอง

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

สังคมมีความสงบเรียบร้อย
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
มั่นคง และมีความพร้อมรับมือ
ในการรักษาความสงบ เรียบร้อย
ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ
และป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
จานวนพื้นที่ตน้ แบบ ที่ประสบ
ความสาเร็จในการสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนป้องกันตนเองและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพื้นที่
ความสาเร็จในการพัฒนากลไก
ด้านความมั่นคงให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทุกระดับ
จานวนเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบ
ต่อความมั่นคงมีแนวโน้มลดลง
ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจากประชาชน
ที่มีตอ่ การแก้ไขปัญหาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงขององค์กร
จานวนหมู่บ้านที่มีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ระบบข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ และถูกนาไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล

กรมการ
ปกครอง

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ระบบข้อมูลที่มีการพัฒนาโดยอาศัย
เทคโนโลยีดจิ ิทัล

กรมการ
ปกครอง

จานวนข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและมีการนาไปใช้
ในการพัฒนาประเทศ

กรมการ
ปกครอง
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็ง

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงานขององค์กร

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ความสาเร็จของการดาเนินงาน
โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาของศูนย์ดารงธรรม

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์
ดารงธรรมได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

จานวนคดีเกี่ยวกับการทุจริต
ขององค์กรทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นลดลง

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผา่ นเกณฑ์ประสิทธิภาพ (LPA)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดบริการสาธารณะให้ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการศึกษาด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชนด้านการส่งเสริม
ผูส้ งู อายุและด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล
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เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รองรับบริบทที่เปลีย่ นแปลงไป

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ภูมิภาคมีขีดความสามารถใน
พื้นที่ภาค เมืองได้รับการวางผังเมือง
การแข่งขัน เมืองมีการพัฒนาอย่าง
(ผัง)
เป็นมาตรฐานสูร่ ะดับสากล

กรมโยธาและ
ผังเมือง

จานวนเมือง/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่
ปลอดภัย

กรมโยธาและ
ผังเมือง

พื้นที่ภาค เมือง ที่ได้รับการ
วางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศ
บังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ผังเมือง

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กรมโยธาและ
ผังเมือง

พื้นที่ภูมิภาคมีขีดความสามารถใน
จานวนประชาชนที่ได้รับบริการไฟฟ้า
การแข่งขัน เมืองมีการพัฒนาอย่าง
เพิม่ ขึ้น
เป็นมาตรฐานสูร่ ะดับสากล

การไฟฟ้า
นครหลวง/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

จานวนประชาชนที่ได้รับน้าประปา
เพิ่มขึ้น

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล

การประปา
นครหลวง/
การประปา
ส่วนภูมิภาค
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

พื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะเป้าหมาย
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

องค์กรมีแผนงาน/โครงการ
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

คุณภาพน้าที่ได้ตามมาตรฐาน
การประปาส่วนภูมิภาค
ตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก

การประปา
ส่วนภูมิภาค

พื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง
(ผัง)

กรมโยธา
และผังเมือง

พื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวาง
ผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศ
บังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ผังเมือง

กรมโยธาและ
ผังเมือง

จานวนพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อรองรับการพัฒนา

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

แผนงาน/โครงการที่มาจาก
ความต้องการของประชาชน

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
แผนในระดับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหมู่บ้าน/ชุมชน

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล

หน้า : 8/ 8

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
1. ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

รายการข้อมูล
1. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
2. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

ข้อ 1-3 : สานักงาน
สถิติแห่งชาติ
ข้อ 4-5 : กรมการ
ปกครอง

3. ค่าใช้จ่ายอาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ เฉลี่ย
ต่อเดือน (บาท)
4. จานวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด
(ครัวเรือน)
5. จานวนประชากร
รวมในจังหวัด (คน)
6. จานวนประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน
ของจังหวัด (คน)

หน้า : 1/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
2. สัมประสิทธิ์
การกระจายรายได้
(GiniCoefficient)

รายการข้อมูล
1. พืน้ ที่ระหว่างเส้น
Lorenz Curve
กับเส้นการกระจาย
รายได้สมบูรณ์

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

2. พืน้ ที่ใต้เส้นทแยงมุม
ทั้งหมด
3. ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีบ้านและที่ดิน
เป็นของตนเอง (%)

1. จานวนครัวเรือน
ที่มีบ้านและที่ดิน
เป็นของตนเอง
(ครัวเรือน)

ข้อ 1 : สานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

2. จานวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด
(ครัวเรือน)

หน้า : 2/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
4. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกาลัง
แรงงาน (%)

รายการข้อมูล
1.จานวนแรงงาน
ตามมาตรา 33
ณ สิ้นปี (คน)
2.จานวนแรงงาน
ตามมาตรา 39
ณ สิ้นปี (คน)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

ข้อ 1-3 : สานักงาน
ประกันสังคม
ข้อ 4 : สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

3. จานวนแรงงานตาม
มาตรา 40
ณ สิ้นปี (คน)
4. กาลังแรงงานรวม
ในจังหวัดเฉลี่ย 4
ไตรมาส (คน)
5. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทย
อายุ 15-59 ปี

1. จานวนปีที่ได้รบั
การศึกษาทั้งหมด
ของประชากรอายุ
15 –59 ปี (จานวนปี)
2. จานวนประชากรอายุ 15
–59 ปี (คน)

6. อัตราการเข้าเรียน
รวมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
(%)

1. จานวนผู้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (คน)
2. จานวนผู้เข้าเรียนระดับ
อาชีวศึกษา (คน)

ข้อ 1 : สานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

ข้อ 1-2 : ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฯ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 : กรมการ
ปกครอง

หน้า : 3/ 13

6.
อัตราการเข้
าเรียนยดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
ข้อ 1-2 : ศูนย์
ตอนที
่ 3 : รายละเอี
รวมระดับมัธยมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่
ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การใช้งานข้อมูล
ตอนปลายหรื
อ
อาชี
ว
ศึ
ก
ษา
ฯ
กระทรวงศึ
ก
ษาธิ
ก
าร
ตัวชีว้ ัด
การ
การ
รายการข้อมูล
ระดับข้อมูล ข้อ 3 :แหล่
งที่มา
วัด
รายไตร
กลุ่ม
(%) (ประเด็นยุทธศาสตร์)
กรมการ
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
มาส
จั
งหวัด
ปกครอง
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล
3. จานวนประชากรอายุ 15
–17 ปี* (คน)
7. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนในจังหวัด (%)

1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนปีปัจจุบัน (บาท)

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

2. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือนปีก่อน
หน้า* (บาท)

หน้า : 4/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

8. อัตราการเปลี่ยนแปลง
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดปีปัจจุบัน (บาท)
(%)
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปีก่อนหน้า * (บาท)

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

9. อัตราการว่างงาน (%)

1. จานวนผู้ว่างงาน
ในจังหวัด (คน)
2. กาลังแรงงานรวมใน
จังหวัด* (คน)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

10. อัตราส่วนหนี้สิน
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน (เท่า)

1. หนี้สินเฉลี่ย
ของครัวเรือน (บาท)
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือน* (บาท)

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 5/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

11. อัตราส่วนการออมเฉลี่ย 1. การออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน (บาท)
ของครัวเรือน (%)
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือน* (บาท)

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

12. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/ 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
คน)
จังหวัดแบบปริมาณ
ลูกโซ่ (บาท)
2. จานวนผู้มีงานทาเฉลี่ย 4
ไตรมาส (คน)

ข้อ 1 : สานักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ข้อ 2 : สานักงาน
สถิติแห่งชาติ

13. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพืน้ ที่ป่าไม้ในจังหวัด

กรมป่าไม้

1. พืน้ ที่ป่าไม้ของจังหวัดปี
ปัจจุบัน (ไร่)
2. พืน้ ที่ป่าไม้ของจังหวัดปี
ก่อนหน้า* (ไร่) -1

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 6/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
14. สัดส่วนปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนได้รบั
การจัดการอย่างถูกต้อง
(ร้อยละ)

รายการข้อมูล
1. ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่กาจัด
อย่างถูกต้อง (ตัน/วัน)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

กรมควบคุมมลพิษ

2. ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่นากลับมาใช้
ประโยชน์ (ตัน/วัน)
3. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ภายในจังหวัด (ตัน/วัน)

15. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อย
ก๊าซเรือน กระจก
(ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน)

1. ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (CO2e)
(ตันก๊าซเรือนกระจก)
2. จานวนประชากร
ของจังหวัด* (คน)

ข้อ 1 : สานักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

หน้า : 7/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

16. สัดส่วนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
ต่อประชากร (กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน)

1. ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. จานวนประชากรของ
จังหวัด* (คน)

ข้อ 1 : การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
/การไฟฟ้านครหลวง
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

17. สัดส่วนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าในภาค
ที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด
ณ ราคาประจาปี* (บาท)

ข้อ 1 : การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
การไฟฟ้านครหลวง
ข้อ 2 : สานักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 8/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

18. สัดส่วนปริมาณ
การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ในภาคอุตสาหกรรม
ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม

1. ปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิง
ในภาคอุตสาหกรรม (ลิตร)

19. ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงน้าประปา (%)

1. จานวนครัวเรือน
ที่มีน้าประปาใช้
(ครัวเรือน)

2. ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด
ณ ราคาประจาปี
ภาคอุตสาหกรรม (บาท)

2. จานวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด *
(ครัวเรือน)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

ข้อ 1 : กรมธุรกิจ
พลังงาน
ข้อ 2 : สานักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ข้อ 1 : การประปา
นครหลวง/การ
ประปาภูมิภาค
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

หน้า : 9/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

20. ร้อยละของประชากร
ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต

1.จานวนประชากร
ที่สามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต (คน)
2.จานวนประชากร
อายุ 6 ปีขึ้นไป* (คน)

ข้อ 1 : สานักงาน
สถิติแห่งชาติ
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

21. สัดส่วนประชากร
ต่อจานวนแพทย์
(คน/แพทย์)

1. จานวนประชากรกลางปี
(คน)
2. จานวนแพทย์
ในจังหวัด (แพทย์)

ข้อ 1 : กรมการ
ปกครอง
ข้อ 2 : กระทรวง
สาธารณสุข

22. ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น
1. ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวม
(บาท)
ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน
2. ภาษีจัดสรร (บาท)
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 10/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

23. ความสามารถ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด (%)

1. งบประมาณรายจ่าย
ที่เบิกจ่าย(บาท)

24. สัดส่วนองค์กรชุมชน
ต่อประชากรแสนคน

1. จานวนองค์กรชุมชน
สะสมของปี (แห่ง)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

กรมบัญชีกลาง

2. งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีที่ได้รบั จัดสรร
(บาท)

2.จานวนประชากร
ของปี* (คน)

ข้อ 1 : สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

หน้า : 11/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

25. รายได้จากการท่องเที่ยว 1.จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (ค้างคืน) (คน)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

2. จานวนนักทัศนาจร
ชาวไทย (ไม่ค้างคืน) (คน)
3. จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (คน)
4. จานวนวันพักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (วัน)
5.ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ต่อวันของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (บาท)
6. จานวนวันพักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (วัน)
7. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
(บาท)
8. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักทัศนาจรชาวไทย
(ไม่ค้างคืน) (บาท)

หน้า : 12/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

26. มูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรที่สาคัญ
ของจังหวัด**

1. ชื่อผลผลิตที่ 1
2. ปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตร (กก.)
3.ราคาผลผลิต
ณ ราคาหน้าฟาร์ม (บาท)

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

27. อัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนต่อ
ประชากรแสนคน

1. จานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน (คน)

ข้อ 1 : กระทรวง
สาธารณสุข
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

2. จานวนประชากร
กลางปี* (คน)

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 13/ 13

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนประชำกรสัญชำติไทยที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนรำษฎร รำยอำยุ
จำแนกตำมเพศ จังหวัด

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนประชำกรจำกกำร
สำมะโน จำแนกตำมกลุ่มอำยุ เพศ
ทั่วประเทศ ภำคจังหวัด และเขตกำร
ปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนประชำกรจำก
กำรสำรวจจำแนกตำมกลุ่มอำยุ เพศ
ทั่วประเทศภำคจังหวัด
และเขตกำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนประชำกรจำก
กำรคำดประมำณ จำแนก
ตำมเพศ หมวดอำยุ ทั่วประเทศ ภำค
จังหวัด

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

อำยุคำดเฉลี่ยของประชำกร
จำกกำรสำรวจ จำแนกตำมเพศ

จังหวัด

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 1/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนคนเกิดจำกกำรทะเบียน
จำแนกตำมเพศ ทั่วประเทศ จังหวัด
อำเภอ

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนคนเกิดทั้งปีจำก
กำรสำรวจ จำแนกตำมเพศ
ทั่วประเทศ

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนคนตำยจำกกำรทะเบียน
จำแนกตำมเพศ อำยุ
ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนคนตำยทั้งปีจำก
กำรสำรวจ จำแนกตำม
หมวดอำยุ เพศ ทั่วประเทศ

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนกำรย้ำยเข้ำจำกกำรทะเบียน
จำแนกตำมเพศ
พื้นที่ ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนกำรย้ำยออกจำก
กำรทะเบียน จำแนกตำมเพศ พื้นที่
ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนผู้ย้ำยถิ่น จำกกำรสำรวจ
จำแนกตำมหมวดอำยุ เพศ
ภำค และเขตกำรปกครอง
ที่อยู่ปัจจุบัน

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนบ้ำนจำกกำรทะเบียนทั่ว
ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล ณ
วันที่ 31 ธันวำคม

ตำบล

กรมกำร
ปกครอง

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 2/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนก
ตำมประเภทของที่อยู่อำศัย และเขต
กำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนผู้มีงำนทำ จำแนก
ตำมระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ
เพศ อำชีพ กลุ่มอำยุ สถำนภำพกำร
ทำงำน อุตสำหกรรม ภำค เขตกำร
ปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนผู้ว่ำงงำน จำแนกตำมระดับ
กำรศึกษำที่สำเร็จ
เพศ กลุ่มอำยุ อุตสำหกรรม
ที่เคยทำ ระยะเวลำที่หำงำนทำ ภำค
เขตกำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนผู้เรียนสำเร็จกำรศึกษำ (ผู้
จบกำรศึกษำ) จำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ ประเภทวิชำ
เพศ เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

ตำบล

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนแรงงำนในระบบ
จำแนกตำมเพศ กลุ่มอำยุ อำชีพ
อุตสำหกรรม ภำค
และเขตกำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 3/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนแรงงำนนอกระบบ จำแนก
ตำมเพศ กลุ่มอำยุ อำชีพ
อุตสำหกรรม ภำค
และเขตกำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับ
ค่ำจ้ำงเฉลี่ยตำมอัตรำค่ำจ้ำง
ขั้นต่ำจำแนกตำมขนำด
สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
และจังหวัด

จังหวัด

สำนักงำน
ประกันสังคม

จำนวนสถำนประกอบกำร
และผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33
จำแนกรำยจังหวัด
ขนำดสถำนประกอบกำร

จังหวัด

สำนักงำน
ประกันสังคม

จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 33
จำแนกตำมอำยุ เพศ ค่ำจ้ำง

จังหวัด

สำนักงำน
ประกันสังคม

จังหวัด

สำนักงำน
ประกัน
สังคม

จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 40
จำแนกตำมอำยุ เพศ

จังหวัด

สำนักงำน
ประกัน
สังคม

จำนวนนำยจ้ำง จำแนก
รำยจังหวัด

จังหวัด

สำนักงำน
ประกัน
สังคม

จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 39
จำแนกตำมอำยุ เพศ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 4/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนลูกจ้ำง จำแนกรำยจังหวัด

จังหวัด

สำนักงำน
ประกันสังคม

จำนวนประชำกรวัยเรียน
จำแนกตำมอำยุเข้ำเรียน
ตำมเกณฑ์ เพศ เขตเมือง/ชนบท
จังหวัด อำเภอ ตำบล

ตำบล

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนผู้เรียนในระบบ(นักเรียน
/นักศึกษำ) จำแนกตำมอำยุ
ชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

ตำบล

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนผู้เรียนเข้ำใหม่ จำแนกตำม
ชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตกำร
ปกครอง (จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

ตำบล

สำนักงำนปลัด
กระทรวง
ศึกษำธิกำร

ตำบล

สำนักงำนปลัด
กระทรวง
ศึกษำธิกำร

รายการข้อมูล

จำนวนผู้เรียนเหลือรอด
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
เพศ เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง (จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 5/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนผู้เรียนสำเร็จกำรศึกษำ (ผู้
จบกำรศึกษำ) จำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ ประเภทวิชำ
เพศ เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

ตำบล

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนผู้เรียนนอกระบบ จำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ เพศ เขตกำร
ปกครอง (จังหวัด/ อำเภอ)

ตำบล

สำนักงำนปลัด
กระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนสถำนศึกษำในระบบ จำแนก
ตำมระดับกำรศึกษำ
ที่เปิดสอน เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/
ตำบล)

ตำบล

สำนักงำนปลัด
กระทรวง
ศึกษำธิกำร

อำเภอ

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

อำเภอ

สถำบัน
ทดสอบทำง
กำรศึกษำ
แห่งชำติ
(องค์กำร
มหำชน)

จำนวนสถำนศึกษำนอกระบบ
จำแนกตำมเขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ)
จำนวนนักเรียนที่สอบผ่ำน
O-NET ป.6 และ ม.3 และ ม.6
เฉพำะในกลุ่มสำระวิชำ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 6/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนผู้นับถือศำสนำ
จำกกำรทะเบียน จำแนก
ตำมศำสนำ เพศ จังหวัด ภำค

จังหวัด

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
จำแนกตำมหมวดหมู่ประเภทสินค้ำ

ตำบล

กรมกำร
พัฒนำชุมชน

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

รายการข้อมูล

เส้นควำมยำกจน
(poverty line)
จำแนกตำมเพศ ระดับภำค จังหวัด
และเขตพื้นที่
(ในเขตเทศบำล/นอกเขต
เทศบำล)
จำนวนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำมเพศ
ระดับภำคและเขตพื้นที่ (ในเขต
เทศบำล/นอกเขตเทศบำล)

สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภค จำแนก
ตำมเพศ ระดับภำค และเขตพื้นที่ (ใน
เขตเทศบำล/นอกเขตเทศบำล)

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 7/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

จำนวนครัวเรือนยำกจน
เมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภค
บริโภค จำแนกตำมเพศของหัวหน้ำ
ครัวเรือน ภำค และเขตกำรปกครอง

สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำย
เพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำม
สถำนภำพเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน

Gross provincial product at
current market prices

Gross provincial product , chain
volume measures

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 8/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิง
จำแนกตำมจังหวัดและภำค
จำนวนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ตั้งใหม่ จำแนกตำมภำค จังหวัด
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
จำแนกตำมภำค จังหวัด

จังหวัด

สถำนะของนิติบุคคลทั่วประเทศ

จังหวัด

จำนวนนักทัศนำจรชำวไทย
และชำวต่ำงประเทศเดินทำงใน
ประเทศ จำแนกตำมถิ่นที่อยู,่ เพศ,
อำยุ, อำชีพ, รำยได้, วัตถุประสงค์
กำรเดินทำง, จำนวนครั้งของกำร
เดินทำงมำจังหวัดนั้นๆ ในรอบ 1 ปี,
จำนวนครั้งที่เคยเดินทำงมำเที่ยว
จังหวัดนั้นๆ, จำนวนผู้ร่วมเดินทำง,
ควำมสัมพันธ์กับผู้ร่วมเดินทำง,
จำนวนจังหวัดที่รวมอยู่ในกำรเดินทำง
, รูปแบบกำรจัดกำรเดินทำง,
พำหนะกำรเดินทำง

จังหวัด

อำเภอ

จังหวัด

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

กรมธุรกิจ
พลังงำน
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ

กรมกำร
ท่องเที่ยว

หน้ำ : 9/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

จำนวนสถำนที่ท่องเที่ยวในประเทศ
จำแนกเป็นรำยจังหวัด

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จังหวัด

กรมส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่น
(องค์กำร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 10/10

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด

สานักงานจังหวัด

จานวนพื้นที่ของจังหวัด

สานักงานจังหวัด

อาณาเขตติดต่อของจังหวัด

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

อาณาเขตติดต่อของอาเภอในจังหวัด

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

ระบุถึงสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป
ของจังหวัด
รายชื่อหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ/กิ่งอาเภอ
เทศบาล อบต.และขนาดพื้นที่
จานวนหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ เทศบาล
อบต. ในแต่ละอาเภอ
ขนาดพื้นที่ของแต่ละเทศบาล
จานวนประชากรแยกเพศ
รายตาบล/อบต. อาเภอ
กิ่งอาเภอและจานวนครัวเรือน

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

สานักงานจังหวัด
ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
สานักงานท้องถิ่น
จังหวัด
ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

หน้า : 1/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนประชากรในเขตเทศบาลแยกเพศ
และจานวนครัวเรือน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนประชากร
แยกรายกลุ่มอายุ (1 ปี, 1-2 ปี, 3-5 ปี,
6-11 ปี, 12-14 ปี, 15-17 ปี, 18-49 ปี,
50-59 ปี, 60 ปีเต็มขึ้นไป รายหมู่บ้าน/
ตาบล/อาเภอ) (กชช2ค)

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนประชากร
แยกรายกลุ่มอายุ (3-5 ปี, 6-15 ปี,
16-60 ปี) รายหมู่บ้าน/ตาบล
/อาเภอ (จปฐ)

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนประชากรแยกเพศ รายอายุ
จาแนกตามหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

ข้อมูลจานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ห้องเรียนและครูจาแนกตามระดับ
การศึกษารายอาเภอ/ตาบล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

จานวนสถาบันการศึกษา
ของภาครัฐและเอกชน
รายอาเภอ/ตาบล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 2/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนครู อาจารย์
ของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
รายอาเภอ/ตาบล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

จานวนศาสนสถาน ศาสนิกชนของศาสนา
ต่างๆ รายตาบล

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สาคัญ

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

จานวนโรงพยาบาล
จานวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช
กร และเจ้าหน้าที่อื่นๆ

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

จานวนร้านขายยา

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

จานวนผู้ป่วย/ผู้ตายด้วยโรค
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
แยกตามโรค

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

จานวนคดีที่รับแจ้ง แยกตามประเภทกลุ่ม
ความผิด
จานวนการจับกุมได้แยกตามประเภทกลุ่ม
ความผิด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

ตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด

หน้า : 3/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

สถิติคดีอาชญากรรม
ย้อนหลัง 5 ปี

ตารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพ
ติดระดับรุนแรงและจานวนผู้ใช้ยา

ศตส.จ.

จานวนหมู่บ้านที่มีการใช้ยา
เสพติดแยกตามระดับ
ความรุนแรง

ศตส.จ.

จานวนหมู่บ้านที่ปลอด
ยาเสพติด

ศตส.จ.

สถิติคดียาเสพติดย้อนหลัง 5 ปี

ศตส.จ.

สถิติการเกิดภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัย
มูลค่า
ความเสียหาย ย้อนหลัง 5 ปี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ประสบภัย
มูลค่าความเสียหาย ย้อนหลัง 5 ปี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 4/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนชนกลุ่มน้อย กลุ่มต่างๆ ในแต่ละปี
(เฉพาะจังหวัด
ที่มีชนกลุ่มน้อย)

ศูนย์พัฒนาและ
สงเคราะห์ชาวเขา

จานวนกลุ่มและสมาชิก
ของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์มูลนิธิ NGO ฯลฯ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

จานวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬา/สนามกีฬา

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนและพื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่
พักผ่อน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดจาแนก
เป็นรายสาขา ข้อมูล 10 ปี
ย้อนหลัง ณ ราคาปัจจุบัน
และราคาคงที่

สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(กพร.)

จานวนครัวเรือนแยกตามอาชีพ

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 5/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนครัวเรือนที่มีอาชีพรับจ้าง
อย่างเดียวและมีรายได้
>40,000 บาท/ปี

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยเฉลี่ย
ในช่วง 5 ปี และปีล่าสุด

สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(กพร.)

รายชื่อหมู่บ้านยากจน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนครัวเรือนและประชากร
ของหมู่บ้านยากจน รายหมู่บ้าน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 6/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนครัวเรือนและประชากร
ของหมู่บ้านยากจนจาแนก
ตามสิทธิในที่ดินทากิน

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด

ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ พื้นที่
ที่ผลิต ผลผลิตต่อเดือนสถานที่
ติดต่อ

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนหมู่บ้านที่ได้รับจัดสรร
กองทุน/จานวนผู้กู้และจานวน
เงินกู้

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนชุมชนเมืองและประชากร

สานักงานเทศบาล

ลักษณะการเกษตรกรรมโดยทั่วไป
ของจังหวัด ได้แก่ จานวนพื้นที่
ทาการเกษตร

สานักงานเกษตร
จังหวัด

จานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม ราย
อาเภอ/ตาบล

สานักงานเกษตร
จังหวัด

การกสิกรรม มูลค่าพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ สถิติการเพาะปลูกพื้นที่
เพาะปลูก

สานักงานเกษตร
จังหวัด

จานวนที่เลี้ยงและมูลค่าสัตว์
เศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 7/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

ลักษณะการทาประมง ปริมาณและมูลค่า
ผลผลิตด้านการประมง

สานักงานประมง
จังหวัด

พื้นที่จาแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์
(โฉนด นส 3 ก ฯลฯ)

สานักงานที่ดินจังหวัด

จานวนครัวเรือน/เกษตรกร
จาแนกตามสิทธิ์ในที่ดิน
พื้นที่จาแนกตาม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

สานักงานเกษตร
จังหวัด
สานักงานเกษตร
จังหวัด

ลักษณะการประกอบการ
อุตสาหกรรมโดยทั่วไปภายในจังหวัด
(ประเภท จานวน ขนาด กาลังผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม
และจานวนคนงาน) จานวนโรงงาน
จานวนเงินลงทุน

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

การส่งเสริมการลงทุน

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 8/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด
จานวนเงินลงทุน จาแนตามประเภท
ธุรกิจ/พาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม
/ธุรกิจบริการ/เกษตรกรรม/โรงงาน

สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด

สถาบันและการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการ

สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด

ศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่สาคัญ

สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด

ประเภทและปริมาณการค้า
กับประเทศเพื่อนบ้าน (ถ้ามี) 5 ปี
ประเภท ปริมาณ และมูลค่า
การส่งออก (ถ้ามี)

สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด
สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด

จานวนแหล่งท่องเที่ยว
(แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ)

สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต

จานวนศูนย์บริการท่องเที่ยว
ของราชการและเอกชน
จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มายังจังหวัด
จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก
ในจังหวัดรายเดือน

สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงานการ
ท่องเที่ยวเขต
สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 9/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

รายได้จากการท่องเที่ยว
ระยะเวลาพานักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว
จานวนโรงแรม / ห้องพัก / อัตราค่าที่พัก
กาลังแรงงาน (ผู้มีงานทา, ผู้ว่างงาน,
ผู้รอฤดูกาล)
จานวนคนมีงานทา แยกแรงงาน
ภาคเกษตร/นอกภาคเกษตร

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัด

จานวนคนว่างงาน

สานักงานสถิติจังหวัด

จานวนตาแหน่งงานว่าง, ผู้สมัครงาน และ
ผู้บรรจุงาน
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ
และผู้สาเร็จจากการฝึกอาชีพ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด

หน้า : 10/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

อัตราค่าจ้างรายวัน

จานวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มอาชีพทางการเกษตร
จานวนสาขา รายชื่อธนาคาร
และสถาบันการเงินในจังหวัด
จานวนหมู่บ้านที่มี/ไม่มีไฟฟ้า
จานวนครัวเรือนที่มี/ไม่มีไฟฟ้าใช้
จานวนหมู่บ้านที่ไม่สามารถ
หาน้าสะอาดดื่มได้เพียงพอตลอดปี
จานวนครัวเรือนที่ไม่สามารถ
หาน้าสะอาดดื่มได้เพียงพอตลอดปี
ทะเบียนแหล่งน้า (เขื่อน หนอง บึง สระ
เหมือง ฝาย ฯลฯ) ปริมาตรกักเก็บน้า
ปริมาณน้าที่มีอยู่จริงเฉลี่ยต่อปี

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด
สานักงานสหกรณ์
จังหวัด
สานักงานคลังจังหวัด
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จังหวัด
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จังหวัด
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
สานักงานทรัพยากร
น้าจังหวัด

หน้า : 11/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนหมู่บ้านที่ไม่มีน้าประปาใช้

สานักงานประปา
จังหวัด

โครงการชลประทาน ศักยภาพ
ในการกักเก็บน้า พื้นที่ชลประทาน
และครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
แยกตามขนาด

สานักงาน
ชลประทานจังหวัด

ทางบก ทะเบียนสายทางที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบชัดเจนและมีการใช้งานแล้ว

สานักงานทางหลวง
ชนบท

ทางอากาศ จานวนสนามบินพาณิชย์

การท่าอากาศยาน

ทางน้า ท่าเรือ (ขนส่งพาณิชย์/ท่าเรือ
ขนส่งสินค้า/ท่าเทียบเรือการท่องเที่ยว)

กรมการขนส่ง
ทางน้า
และพาณิชย์นาวี

พื้นที่ป่าไม้แบ่งตามประเภท
/ ย้อนหลัง 10 ปี

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

แร่ธาตุสาคัญของจังหวัด

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 12/ 12

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว

จังหวัด

โครงสร้างทางเศษฐกิจ

จังหวัด

อัตราขยายตัวทางเศษฐกิจ

จังหวัด

ขนาดเศษฐกิจ

จังหวัด

พื้นที่ชลประทาน

ตาบล

พื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตร

ตาบล

พืชหลัก

ตาบล

โครงสร้างการผลิตเกษตร

จังหวัด

(คลัง จว/สนง.
เศรษฐกิจการเกษตร.)

มูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคเกษตร

จังหวัด

(สศช)

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

(กรมชลประทาน)
(สนง.เศษฐกิจ
การเกษตร)
(สนง.เศษฐกิจ
การเกษตร)

หน้า : 1/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

กลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกร

ตาบล

(พช/อปท)

การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เกษตร:เกษตรปลอดภัย/
อินทรีย/์ GAP

ตาบล

(กระทรวงเกษตร)

นโยบายสนับสนุนจาก
ส่วนกลาง
ภัยธรรมชาติ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม : พื้นที่
ประเภท

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

จังหวัด
ตาบล
ตาบล

(สศช)

ตาบล

(กนอ)

โรงงาน : จานวน ประเภท

ตาบล

(กรมโรงงาน/อก.จว)

การลงทุนอุตสาหกรรม

ตาบล

(BOI)

หัตถอุตสาหกรรม
นโยบายสนับสนุน
จากส่วนกลาง

ตาบล

(พณ./พช.)

ตาบล

หน้า : 2/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตาบล

ธุรกิจบริการสุขภาพ

ตาบล

ธุรกิจบริการทางการศึกษา

ตาบล

ธุรกิจบริหารโลจิสติกส์
ฯลฯ
มูลค่าการค้าชายแดนราย
ด่าน
การขยายตัวการค้า
ชายแดนรายด่าน
สินค้านาเข้า-ส่งออก

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล

ศุลกากร

ตาบล
ตาบล

โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวก

ตาบล

สถานการณ์การพัฒนา
ชายแดนของประเทศ
เพื่อนบ้าน

ตาบล

หน้า : 3/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

รายได้จากการท่องเที่ยว

จังหวัด

(กรมการท่องเที่ยว /
ททท.)

จานวนผู้เยี่ยมเยือน ไทยตปท

จังหวัด

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

ตาบล

โครงสร้างค่าใช้จ่าย
นักท่องเที่ยว
กิจกรรมกระตุ้น
นักท่องเที่ยว
สถานการณ์ภายในนอกที่กระทบ
การท่องเที่ยว
การมีชมรม กองทุน หรือ
กลุ่ม อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออม
ทรัพย์

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

ตาบล

หน้า : 4/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

สัดส่วนของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

ตาบล

จานวนครัวเรือน
ที่มีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 30,000
บาท/คน/ปี

ตาบล

จานวนครัวเรือน
ที่มีหนี้สิน
จานวนหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน
จานวนประชากรรวม
(ชาย : หญิง กลุ่ม
ชาติพันธุ์)
โครงสร้างประชากร
(วัยเด็ก+วัยทางาน
+ผู้สูงอายุ)
จานวนครัวเรือน
อัตราการเกิด-ตาย
(ต่อพันคน)

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล
ตาบล

ตาบล
ตาบล
ตาบล

หน้า : 5/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

อัตราการเพิ่มประชากร

ตาบล

ความหนาแน่นประชากร

ตาบล

สัดส่วนประชากร
ในเขตเมือง
จานวนประชากร
วัยแรงงาน
กาลังแรงงาน
สัดส่วนแรงงาน
ในแต่ละภาคการผลิต
(เกษตร+อุตสาหกรรม
+บริการ)
ระดับการศึกษา
ของแรงงาน
อัตราการว่างงาน
จานวนแรงงาน
ที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบล

ตาบล
ตาบล
ตาบล

หน้า : 6/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

จานวนแรงงานต่างด้าว

ตาบล

ผลิตภาพแรงงาน
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากร

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล

จานวนสถานศึกษา
ในระบบโรงเรียน
(ประถม+มัธยม+บริการ)

ตาบล

จานวนสถานศึกษา
นอกระบบโรงเรียน

ตาบล

จานวนครูอาจารย์
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(ในระบบ+นอกระบบ)

ตาบล

จานวนนักเรียน
และนักศึกษา
(ในระบบ+นอกระบบ)

ตาบล

หน้า : 7/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

อัตราส่วนครู/อาจารย์
ต่อนักเรียน
(ในระบบ+นอกระบบ)

ตาบล

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net
ม.3 ในวิชาสาคัญ
(ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์)

ตาบล

จานวนสถานบริการ
สาธารณสุข
(ภาครัฐ+ภาคเอกชน)

ตาบล

บุคลากรทางการแพทย์
(แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช
กร พยาบาลวิชาชีพ)

ตาบล

สัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย์ต่อประชากร

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

หน้า : 8/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

อัตราการตายของทารก
(ต่อการมีชีพพันคน)

ตาบล

อัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่สาคัญ 5 ลาดับ

ตาบล

อัตราการเจ็บป่วย
จากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช

ตาบล

อัตราการฆ่าตัวตาย
ต่อประชากรแสนคน

ตาบล

จานวนคดีอาชญากรรม

ตาบล

จานวนการจับกุม
คดียาเสพติด

ตาบล

จานวนครัวเรือน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ความปลอดภันในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

หน้า : 9/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

จานวนคนเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน
อัตราการหย่าร้าง
ต่อพันครัวเรือน

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล

จานวนครอบครัวอบอุ่น

ตาบล

จานวนครัง้ ของภัยแล้ง

ตาบล

พื้นที่ประสบภัยแล้ง

ตาบล

จานวนแหล่งน้า
แยกตามประเภท
อ่าง ฝาย ทานบ สระ
หนอง บึง คลอง
บ่อบาดาล+B89
และบ่อน้าตื้น

ตาบล

ความสามารถในการ
กักเก็บเฉลี่ยทั้งปีเทียบกับ
ปริมาณน้าท่า
ในแต่ละปี

ตาบล
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ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

จานวนแหล่งน้าที่ได้รับ
การพัฒนาในแต่ละปี

ตาบล

ปริมาณน้าฝนเป็น
มิลลิเมตรในพื้นที่รายปี
(ย้อนหลัง 3 ปี)

ตาบล

จานวนครัง้ ของอุทกภัย

ตาบล

ลักษณะพื้นที่ที่ประสบ
อุทกภัย (ที่ลุ่มแอ่ง
กระทะ ที่ลุ่มริมลาน้า
ที่ราบติดเชิงเขา ที่เนิน)

ตาบล

ลักษณะของภัย (น้าท่วม
ขัง น้าล้นตลิ่ง น้าป่าไหล
หลาก ดิน/โคลนถล่ม)

ตาบล

จานวนประชากรที่ได้รับ
ความเสียหาย
จานวนบ้านเรือนที่ได้รับ
ความเสียหาย

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล
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ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

วงเงินที่ภาครัฐ
ให้การช่วยเหลืออุทกภัย
ในแต่ละปี

ตาบล

ประเภทของดินส่วนใหญ่

ตาบล

พื้นที่ลาดชันสูง

ตาบล

การขยายตัวของ
การใช้ที่ดินที่มีศักยภาพ
การเกษตรต่า (การใช้
ที่ดินผิดประเภท)

ตาบล

แนวโน้มของการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน
ในแต่ละปี

ตาบล

พื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมด
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ตาบล

อัตราการเพิ่มชึ้น/ลดลง
ของพื้นที่ป่า
จานวนป่าชุมชน
พื้นที่ป่าชุมชน

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล
ตาบล
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ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

จานวนโครงการและพื้นที่
ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์

ตาบล

ปริมาณขยะมูลฝอย

ตาบล

สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่
นามาใช้ประโยชน์

ตาบล

สัดส่วนขยะมูลฝอย
ที่สามารถกาจัดได้

ตาบล

สัดส่วนของสถานที่กาจัด
มูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลเทียบกับมูล
ฝอยที่จัดเก็บ

ตาบล

สัดส่วนของสถานที่กาจัด
มูลฝอยไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล

ตาบล

จานวนครัวเรือน
ที่ประสบมลพิษ
ทางอากาศ

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด
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ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

จานวนครัวเรือน
ที่ประสบมลพิษทางน้า
(คุณภาพแหล่งน้า
ขนาดใหญ่ของจังหวัด)

ตาบล

ปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM 10)

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

หน้า : 14/ 14

ตอนที่ 7 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ.2560-2564)
เพื่อ
ตัวชีว้ ัด (ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

ร้อยละของประเภท
เครือข่ายที่เพิ่มขึ้น
(เช่น เครือข่าย
ตามกลุ่มเป้าหมาย/
เชิงประเด็น/เชิงพื้นที่)

รายการข้อมูล

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ประเภทต่าง ๆ
(ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก
และเยาวชน สตรี)

จานวนเครือข่าย
ประเภทต่าง ๆ

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ตาบล

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด

ตาบล

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด

การ
บริหารงาน
ของผูบ้ ริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การ
วัด
ให้บริการ รายปี
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

รายไตร
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
มาส
จังหวัด

หน้า : 1/ 1

โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แบบสรุปข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล version 0.1
เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาโครงการ
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ในปี พ.ศ. 2547 – 2549 เพื่อจัดทาระบบคลังข้อมูล, จัดทาระบบรายงาน
และโครงการพัฒ นาเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (http://www.moi.go.th) เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
และ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นต่ า ง ๆ ส าหรั บ ประชาชน และผู้ บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทย
ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ผู้สนใจเข้าใช้บริการค้นหาข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ
และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ , ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยเป็นจานวนมาก จานวน 20,152,042 ครั้ง
: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 60)
เพื่อให้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย มีการพัฒนา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงมหาดไทย จึ ง ต้ อ งจั ด ท าระบบงานส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงมหาดไทยให้มีระบบศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบเหตุการณ์
สถานการณ์ และผลการด าเนิ น งานที่ เป็ น ผลส าเร็จ ตามแผนปฏิ บั ติ การและพั น ธกิ จของกระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผล และข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะถูกนามาวิเคราะห์และสามารถนาเสนอรายงานในรูปแบบ
ตาราง กราฟ ฯลฯ รวมทั้ง เพื่ อให้ การพั ฒ นาระบบของหน่ ว ยงานในสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ช่ ว ยการบริ ห ารจั ด การ
การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ร ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยฐานข้ อ มู ล
ระบบรายงาน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ด้วย
โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ
1. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ให้ ส นั บ สนุ น ข้ อ มู ล ตามนโยบายรัฐ บาลยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย
แผนพัฒ นาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดให้ มีความครบถ้วนทันสมัยรองรับเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในปัจจุบัน
2. น าระบบคอมพิ วเตอร์ แบบ Cloud มาทดแทนระบบเดิมที่ ล้ าสมัย สามารถใช้ซอฟต์แวร์ , ระบบ,
และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่ส่วนกลาง ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ข้อ มูลสามารถ
เข้าถึง ข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ พัฒ นาเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
ให้ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารในทุ ก ภาค ส่ ว น โดยให้ รองรับ รูป แบบมาตรฐานเว็ บ ไซต์ ภ าครั ฐ
ซึ่ งทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ (Web Accessibility) รวมทั้ ง สามารถใช้ ง านได้ 2 ภาษา (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) เพื่ อเป็ น การรองรับการเป็ นสมาชิก ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community :AEC) และสามารถให้บริการบน Smart Mobile
3. พั ฒ นาระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล กลางของกระทรวงมหาดไทย ภาค กลุ่ ม จั งหวั ด และจั งหวั ด ให้ มี ร ะบบ
การสารองข้อมูล และการป้องกันภัยคุ กคามด้านต่าง ๆ เช่น ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัยและภัยคุกคามจากเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
ดังนั้น ผู้จัดทำสรุปข้อมูลเพื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรใช้ ข้ อ มู ล ตอบแบบสรุ ป ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ ว เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะ
สาหรับใช้ในการปรับปรุงข้อมูลต่อไป
Appworks Co., Ltd. All Rights Reserved.
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โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คาชี้แจงในการตอบแบบสรุปข้อมูลฯ
แบบสรุปข้อมูลฯ นี้ เป็นการสอบถามด้านการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นข้อมูล โดยขอความกรุณา
ให้ท่านดาเนินการดังนี้
1. ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการใช้ข้อมูลของท่านมากที่สุด โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1.1 เพื่อ : เป็นการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูล 3 ลักษณะ คือ
1.1.1 การบริหารงานของผู้บริหาร : รายการข้อมูลนี้เพื่อการบริหารงานของผู้บริหาร
1.1.2 วัดประสิทธิภาพ : รายการข้อมูลนี้เพื่อการวัดประสิทธิภาพ
1.1.3 การให้บริการข้อมูล : รายการข้อมูลนี้เพื่อการให้บริการข้อมูล
1.2 ความถี่การจัดเก็บข้อมูล : เป็นการระบุห้วงระยะเวลาที่ต้องการในการจัดเก็บข้อมูล
1.2.1 รายปี : รายการข้อมูลนี้จัดเก็บเป็นรายปี
1.2.2 รายไตรมาส : รายการข้อมูลนี้จัดเก็บเป็นรายไตรมาส
1.2.3 รายเดือน : รายการข้อมูลนี้จัดเก็บเป็นรายเดือน
1.3 การใช้งานข้อมูล : เป็นการระบุการใช้ข้อมูลในระดับใด
1.3.1 กระทรวง : รายการข้อมูลนี้ใช้งานสาหรับระดับกระทรวง
1.3.2 กรม : รายการข้อมูลนี้ใช้งานสาหรับระดับกรม
1.3.3 กลุ่มจังหวัด : รายการข้อมูลนี้ใช้งานสาหรับระดับกลุ่มจังหวัด
1.3.4 จังหวัด : รายการข้อมูลนี้ใช้งานสาหรับระดับจังหวัด
2. ท่ า นสามารถแก้ ไ ขข้ อ มู ล ในช่ อ ง “ระดั บ ข้ อ มู ล ” และ “แหล่ ง ข้ อ มู ล ” ได้ ตามความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของท่าน โดย
2.1 ระดับข้อมูล : การจัดเก็บข้อมูลควรจัดเก็บในระดับ “จังหวัด” “อาเภอ” “ตาบล” “หมู่บ้าน”
2.2 แหล่งข้อมูล : การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากหน่วยงานใด
3. หลังจากตอบแบบสรุปข้อมูลฯ ฉบับนี้ รบกวนส่งกลับไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรสาร 0 2304 9602 หรือหมายเลข (มท) 51136
ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววิลาวัลย์ ชวลิตปฏิญญา
เบอร์โทร 09 5558 8919 อีเมล wilawan.bt@appworks.co.th

Appworks Co., Ltd. All Rights Reserved.
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โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ-สกุล (ผู้ประสานงาน) ........................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ ................................................. อีเมล์ ..............................................................................................
สังกัดหน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ประเภทบุคลากร
 ข้าราชการ
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างประจา
 ลูกจ้างชั่วคราว

Appworks Co., Ltd. All Rights Reserved.
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

หมู่บ้าน/ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ประชาชน
พึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจฐานราก
ได้รับการพัฒนา

ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึง
บริการทางสังคมเพิ่มขึ้น

รายการข้อมูล

จานวนครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเป้าหมาย
มีรายได้สงู กว่าเกณฑ์
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

รายจังหวัด

กรมพัฒนา
ชุมชน

จานวนผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และเพิ่มมูลค่า

กรมพัฒนา
ชุมชน

จานวนกองทุนชุมชน
(กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
/กข.คจ.) มีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

กรมพัฒนา
ชุมชน

จานวนภาคีเครือข่าย
ที่เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

กรมพัฒนา
ชุมชน

จานวนครัวเรือนประชาชน
ที่ยากจนที่ได้รับสิทธิ
การถือครองที่ดนิ และใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม

กรมที่ดนิ

ครัวเรือนประชาชนที่ได้รับ
การจัดที่ดนิ มีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

กรมที่ดนิ

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ได้รับบริการสาธารณะ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

กรมที่ดนิ

แปลงที่ดนิ ที่ได้รับการออกโฉนดที่ดนิ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กรมที่ดนิ

แปลงที่ดนิ ของรัฐที่ออกหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวงแล้วมีการดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ระดับการบังคับใช้กฎหมาย
ในการสร้างมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม

กรมการ
ปกครอง

ประชาชนมีศักยภาพรับมือภัยพิบัติ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สนิ
ส่งผลให้ความสูญเสีย
จากสาธารณภัยลดลง
ในชีวิตและทรัพย์สนิ ลดลง

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
และที่ดนิ ของรัฐมีการบริหารจัดการ
จัดการอย่างเหมาะสมสิง่ แวดล้อม
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
มีคุณภาพ
(แปลง)

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

กรมการ
ปกครอง
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ผูป้ ระสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วตามมาตรฐาน

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

พื้นที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
และฟื้นฟูให้กลับคืนสูส่ ภาพปกติ
อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยกว่าเดิม

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ
มีสว่ นร่วมในการจัดการ
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

จานวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
อุปกรณ์และนวัตกรรม ที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
พร้อมรับมือกับสาธารณภัย

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ประชาชนในพื้นที่เสีย่ งภัย
ตระหนักถึงความปลอดภัย
และมีความพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ภัยในระดับพื้นที่

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ประชาชนที่มีระบบการป้องกัน
การเตือนภัย และมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานทาให้เกิด
ความปลอดภัยจากสาธารณภัย

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ผูป้ ระสบสาธารณภัยที่ได้รับ
การบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นมีความพึงพอใจ

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ระดับการบังคับใช้กฎหมาย
ในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย

กรมโยธาและ
ผังเมือง

จานวนอุบัตเิ หตุที่เกิดขึ้น
จากความไม่ปลอดภัยของอาคาร
และเครื่องเล่นลดลง

กรมโยธาและ
ผังเมือง

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ประชาชนในชาติ
มีความหวงแหน
จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ของชาติ และเกิดความสมานฉันท์ เพิม่ ขึ้น
ขึ้นในสังคม

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

จานวนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่มีการขยายผลเพิ่มขึ้น

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

จานวนศูนย์เรียนรู้ที่นาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด
แก่ประชาชน

กรมการ
พัฒนาชุมชน

ระดับความสาเร็จของประชาชน
ในการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

กรมการ
ปกครอง

จานวนหมู่บ้านที่มีการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และสมานฉันท์ในหมู่บ้าน

กรมการ
ปกครอง

ความสาเร็จของหมู่บ้าน/ชุมชน
ในการจัดหรือร่วมกิจกรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
หรือส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

กรมการ
ปกครอง

จานวนความขัดแย้งในพื้นที่ลดลง

กรมการ
ปกครอง

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

สังคมมีความสงบเรียบร้อย
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
มั่นคง และมีความพร้อมรับมือ
ในการรักษาความสงบ เรียบร้อย
ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ
และป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
จานวนพื้นที่ตน้ แบบ ที่ประสบ
ความสาเร็จในการสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนป้องกันตนเองและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพื้นที่
ความสาเร็จในการพัฒนากลไก
ด้านความมั่นคงให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทุกระดับ
จานวนเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบ
ต่อความมั่นคงมีแนวโน้มลดลง
ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจจากประชาชน
ที่มีตอ่ การแก้ไขปัญหาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงขององค์กร
จานวนหมู่บ้านที่มีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ระบบข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ และถูกนาไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล

กรมการ
ปกครอง

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ระบบข้อมูลที่มีการพัฒนาโดยอาศัย
เทคโนโลยีดจิ ิทัล

กรมการ
ปกครอง

จานวนข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและมีการนาไปใช้
ในการพัฒนาประเทศ

กรมการ
ปกครอง

หน้า : 5/ 8

ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็ง

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงานขององค์กร

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ความสาเร็จของการดาเนินงาน
โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาของศูนย์ดารงธรรม

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์
ดารงธรรมได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

จานวนคดีเกี่ยวกับการทุจริต
ขององค์กรทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นลดลง

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผา่ นเกณฑ์ประสิทธิภาพ (LPA)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดบริการสาธารณะให้ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการศึกษาด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชนด้านการส่งเสริม
ผูส้ งู อายุและด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล

หน้า : 6/ 8

ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รองรับบริบทที่เปลีย่ นแปลงไป

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ภูมิภาคมีขีดความสามารถใน
พื้นที่ภาค เมืองได้รับการวางผังเมือง
การแข่งขัน เมืองมีการพัฒนาอย่าง
(ผัง)
เป็นมาตรฐานสูร่ ะดับสากล

กรมโยธาและ
ผังเมือง

จานวนเมือง/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่
ปลอดภัย

กรมโยธาและ
ผังเมือง

พื้นที่ภาค เมือง ที่ได้รับการ
วางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศ
บังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ผังเมือง

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กรมโยธาและ
ผังเมือง

พื้นที่ภูมิภาคมีขีดความสามารถใน
จานวนประชาชนที่ได้รับบริการไฟฟ้า
การแข่งขัน เมืองมีการพัฒนาอย่าง
เพิม่ ขึ้น
เป็นมาตรฐานสูร่ ะดับสากล

การไฟฟ้า
นครหลวง/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

จานวนประชาชนที่ได้รับน้าประปา
เพิ่มขึ้น

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล

การประปา
นครหลวง/
การประปา
ส่วนภูมิภาค
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ตอนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
เพือ่
ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)

พื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะเป้าหมาย
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

องค์กรมีแผนงาน/โครงการ
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

คุณภาพน้าที่ได้ตามมาตรฐาน
การประปาส่วนภูมิภาค
ตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก

การประปา
ส่วนภูมิภาค

พื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมือง
(ผัง)

กรมโยธา
และผังเมือง

พื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการวาง
ผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศ
บังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ผังเมือง

กรมโยธาและ
ผังเมือง

จานวนพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อรองรับการพัฒนา

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

แผนงาน/โครงการที่มาจาก
ความต้องการของประชาชน

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
แผนในระดับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหมู่บ้าน/ชุมชน

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ความถีก่ ารจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การบริหารงาน
วัด
ราย
กลุ่ม
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ
ไตรมาส
จังหวัด
ข้อมูล

หน้า : 8/ 8

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
1. ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

รายการข้อมูล
1. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
2. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

ข้อ 1-3 : สานักงาน
สถิติแห่งชาติ
ข้อ 4-5 : กรมการ
ปกครอง

3. ค่าใช้จ่ายอาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ เฉลี่ย
ต่อเดือน (บาท)
4. จานวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด
(ครัวเรือน)
5. จานวนประชากร
รวมในจังหวัด (คน)
6. จานวนประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน
ของจังหวัด (คน)

หน้า : 1/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
2. สัมประสิทธิ์
การกระจายรายได้
(GiniCoefficient)

รายการข้อมูล
1. พืน้ ที่ระหว่างเส้น
Lorenz Curve
กับเส้นการกระจาย
รายได้สมบูรณ์

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

2. พืน้ ที่ใต้เส้นทแยงมุม
ทั้งหมด
3. ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีบ้านและที่ดิน
เป็นของตนเอง (%)

1. จานวนครัวเรือน
ที่มีบ้านและที่ดิน
เป็นของตนเอง
(ครัวเรือน)

ข้อ 1 : สานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

2. จานวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด
(ครัวเรือน)
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ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
4. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกาลัง
แรงงาน (%)

รายการข้อมูล
1.จานวนแรงงาน
ตามมาตรา 33
ณ สิ้นปี (คน)
2.จานวนแรงงาน
ตามมาตรา 39
ณ สิ้นปี (คน)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

ข้อ 1-3 : สานักงาน
ประกันสังคม
ข้อ 4 : สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

3. จานวนแรงงานตาม
มาตรา 40
ณ สิ้นปี (คน)
4. กาลังแรงงานรวม
ในจังหวัดเฉลี่ย 4
ไตรมาส (คน)
5. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทย
อายุ 15-59 ปี

1. จานวนปีที่ได้รบั
การศึกษาทั้งหมด
ของประชากรอายุ
15 –59 ปี (จานวนปี)
2. จานวนประชากรอายุ 15
–59 ปี (คน)

6. อัตราการเข้าเรียน
รวมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
(%)

1. จานวนผู้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (คน)
2. จานวนผู้เข้าเรียนระดับ
อาชีวศึกษา (คน)

ข้อ 1 : สานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

ข้อ 1-2 : ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฯ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 : กรมการ
ปกครอง

หน้า : 3/ 13

6.
อัตราการเข้
าเรียนยดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
ข้อ 1-2 : ศูนย์
ตอนที
่ 3 : รายละเอี
รวมระดับมัธยมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่
ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การใช้งานข้อมูล
ตอนปลายหรื
อ
อาชี
ว
ศึ
ก
ษา
ฯ
กระทรวงศึ
ก
ษาธิ
ก
าร
ตัวชีว้ ัด
การ
การ
รายการข้อมูล
ระดับข้อมูล ข้อ 3 :แหล่
งที่มา
วัด
รายไตร
กลุ่ม
(%) (ประเด็นยุทธศาสตร์)
กรมการ
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
มาส
จั
งหวัด
ปกครอง
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล
3. จานวนประชากรอายุ 15
–17 ปี* (คน)
7. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนในจังหวัด (%)

1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนปีปัจจุบัน (บาท)

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

2. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือนปีก่อน
หน้า* (บาท)

หน้า : 4/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

8. อัตราการเปลี่ยนแปลง
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดปีปัจจุบัน (บาท)
(%)
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปีก่อนหน้า * (บาท)

สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

9. อัตราการว่างงาน (%)

1. จานวนผู้ว่างงาน
ในจังหวัด (คน)
2. กาลังแรงงานรวมใน
จังหวัด* (คน)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

10. อัตราส่วนหนี้สิน
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน (เท่า)

1. หนี้สินเฉลี่ย
ของครัวเรือน (บาท)
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือน* (บาท)

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 5/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

11. อัตราส่วนการออมเฉลี่ย 1. การออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน (บาท)
ของครัวเรือน (%)
2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือน* (บาท)

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

12. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/ 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
คน)
จังหวัดแบบปริมาณ
ลูกโซ่ (บาท)
2. จานวนผู้มีงานทาเฉลี่ย 4
ไตรมาส (คน)

ข้อ 1 : สานักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ข้อ 2 : สานักงาน
สถิติแห่งชาติ

13. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพืน้ ที่ป่าไม้ในจังหวัด

กรมป่าไม้

1. พืน้ ที่ป่าไม้ของจังหวัดปี
ปัจจุบัน (ไร่)
2. พืน้ ที่ป่าไม้ของจังหวัดปี
ก่อนหน้า* (ไร่) -1

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 6/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
14. สัดส่วนปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนได้รบั
การจัดการอย่างถูกต้อง
(ร้อยละ)

รายการข้อมูล
1. ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่กาจัด
อย่างถูกต้อง (ตัน/วัน)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

กรมควบคุมมลพิษ

2. ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่นากลับมาใช้
ประโยชน์ (ตัน/วัน)
3. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ภายในจังหวัด (ตัน/วัน)

15. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อย
ก๊าซเรือน กระจก
(ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน)

1. ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (CO2e)
(ตันก๊าซเรือนกระจก)
2. จานวนประชากร
ของจังหวัด* (คน)

ข้อ 1 : สานักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

หน้า : 7/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

16. สัดส่วนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
ต่อประชากร (กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน)

1. ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. จานวนประชากรของ
จังหวัด* (คน)

ข้อ 1 : การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
/การไฟฟ้านครหลวง
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

17. สัดส่วนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าในภาค
ที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
2. ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด
ณ ราคาประจาปี* (บาท)

ข้อ 1 : การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค/
การไฟฟ้านครหลวง
ข้อ 2 : สานักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 8/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

18. สัดส่วนปริมาณ
การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ในภาคอุตสาหกรรม
ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม

1. ปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิง
ในภาคอุตสาหกรรม (ลิตร)

19. ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงน้าประปา (%)

1. จานวนครัวเรือน
ที่มีน้าประปาใช้
(ครัวเรือน)

2. ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด
ณ ราคาประจาปี
ภาคอุตสาหกรรม (บาท)

2. จานวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด *
(ครัวเรือน)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

ข้อ 1 : กรมธุรกิจ
พลังงาน
ข้อ 2 : สานักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ข้อ 1 : การประปา
นครหลวง/การ
ประปาภูมิภาค
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

หน้า : 9/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

20. ร้อยละของประชากร
ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต

1.จานวนประชากร
ที่สามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต (คน)
2.จานวนประชากร
อายุ 6 ปีขึ้นไป* (คน)

ข้อ 1 : สานักงาน
สถิติแห่งชาติ
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

21. สัดส่วนประชากร
ต่อจานวนแพทย์
(คน/แพทย์)

1. จานวนประชากรกลางปี
(คน)
2. จานวนแพทย์
ในจังหวัด (แพทย์)

ข้อ 1 : กรมการ
ปกครอง
ข้อ 2 : กระทรวง
สาธารณสุข

22. ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น
1. ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวม
(บาท)
ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน
2. ภาษีจัดสรร (บาท)
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 10/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

23. ความสามารถ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด (%)

1. งบประมาณรายจ่าย
ที่เบิกจ่าย(บาท)

24. สัดส่วนองค์กรชุมชน
ต่อประชากรแสนคน

1. จานวนองค์กรชุมชน
สะสมของปี (แห่ง)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

กรมบัญชีกลาง

2. งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีที่ได้รบั จัดสรร
(บาท)

2.จานวนประชากร
ของปี* (คน)

ข้อ 1 : สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

หน้า : 11/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

25. รายได้จากการท่องเที่ยว 1.จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (ค้างคืน) (คน)

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

2. จานวนนักทัศนาจร
ชาวไทย (ไม่ค้างคืน) (คน)
3. จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (คน)
4. จานวนวันพักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (วัน)
5.ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ต่อวันของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (บาท)
6. จานวนวันพักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (วัน)
7. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
(บาท)
8. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักทัศนาจรชาวไทย
(ไม่ค้างคืน) (บาท)

หน้า : 12/ 13

ตอนที่ 3 : รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาระดับจังหวัด ตามตัวชีว้ ัด กพร.
เพือ่
ตัวชีว้ ัด
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

26. มูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรที่สาคัญ
ของจังหวัด**

1. ชื่อผลผลิตที่ 1
2. ปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตร (กก.)
3.ราคาผลผลิต
ณ ราคาหน้าฟาร์ม (บาท)

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

27. อัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนต่อ
ประชากรแสนคน

1. จานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน (คน)

ข้อ 1 : กระทรวง
สาธารณสุข
ข้อ 2 : กรมการ
ปกครอง

2. จานวนประชากร
กลางปี* (คน)

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

การ
การ
วัด
รายไตร
กลุ่ม
บริหารงาน
ให้บริการ รายปี
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ประสิทธิภาพ
มาส
จังหวัด
ของผูบ้ ริหาร
ข้อมูล

หน้า : 13/ 13

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนประชำกรสัญชำติไทยที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนรำษฎร รำยอำยุ
จำแนกตำมเพศ จังหวัด

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนประชำกรจำกกำร
สำมะโน จำแนกตำมกลุ่มอำยุ เพศ
ทั่วประเทศ ภำคจังหวัด และเขตกำร
ปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนประชำกรจำก
กำรสำรวจจำแนกตำมกลุ่มอำยุ เพศ
ทั่วประเทศภำคจังหวัด
และเขตกำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนประชำกรจำก
กำรคำดประมำณ จำแนก
ตำมเพศ หมวดอำยุ ทั่วประเทศ ภำค
จังหวัด

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

อำยุคำดเฉลี่ยของประชำกร
จำกกำรสำรวจ จำแนกตำมเพศ

จังหวัด

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 1/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนคนเกิดจำกกำรทะเบียน
จำแนกตำมเพศ ทั่วประเทศ จังหวัด
อำเภอ

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนคนเกิดทั้งปีจำก
กำรสำรวจ จำแนกตำมเพศ
ทั่วประเทศ

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนคนตำยจำกกำรทะเบียน
จำแนกตำมเพศ อำยุ
ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนคนตำยทั้งปีจำก
กำรสำรวจ จำแนกตำม
หมวดอำยุ เพศ ทั่วประเทศ

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนกำรย้ำยเข้ำจำกกำรทะเบียน
จำแนกตำมเพศ
พื้นที่ ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนกำรย้ำยออกจำก
กำรทะเบียน จำแนกตำมเพศ พื้นที่
ทั่วประเทศ จังหวัด อำเภอ

อำเภอ

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนผู้ย้ำยถิ่น จำกกำรสำรวจ
จำแนกตำมหมวดอำยุ เพศ
ภำค และเขตกำรปกครอง
ที่อยู่ปัจจุบัน

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนบ้ำนจำกกำรทะเบียนทั่ว
ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล ณ
วันที่ 31 ธันวำคม

ตำบล

กรมกำร
ปกครอง

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 2/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนก
ตำมประเภทของที่อยู่อำศัย และเขต
กำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนผู้มีงำนทำ จำแนก
ตำมระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ
เพศ อำชีพ กลุ่มอำยุ สถำนภำพกำร
ทำงำน อุตสำหกรรม ภำค เขตกำร
ปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนผู้ว่ำงงำน จำแนกตำมระดับ
กำรศึกษำที่สำเร็จ
เพศ กลุ่มอำยุ อุตสำหกรรม
ที่เคยทำ ระยะเวลำที่หำงำนทำ ภำค
เขตกำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนผู้เรียนสำเร็จกำรศึกษำ (ผู้
จบกำรศึกษำ) จำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ ประเภทวิชำ
เพศ เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

ตำบล

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนแรงงำนในระบบ
จำแนกตำมเพศ กลุ่มอำยุ อำชีพ
อุตสำหกรรม ภำค
และเขตกำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 3/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนแรงงำนนอกระบบ จำแนก
ตำมเพศ กลุ่มอำยุ อำชีพ
อุตสำหกรรม ภำค
และเขตกำรปกครอง

อำเภอ

สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

จำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับ
ค่ำจ้ำงเฉลี่ยตำมอัตรำค่ำจ้ำง
ขั้นต่ำจำแนกตำมขนำด
สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
และจังหวัด

จังหวัด

สำนักงำน
ประกันสังคม

จำนวนสถำนประกอบกำร
และผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33
จำแนกรำยจังหวัด
ขนำดสถำนประกอบกำร

จังหวัด

สำนักงำน
ประกันสังคม

จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 33
จำแนกตำมอำยุ เพศ ค่ำจ้ำง

จังหวัด

สำนักงำน
ประกันสังคม

จังหวัด

สำนักงำน
ประกัน
สังคม

จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 40
จำแนกตำมอำยุ เพศ

จังหวัด

สำนักงำน
ประกัน
สังคม

จำนวนนำยจ้ำง จำแนก
รำยจังหวัด

จังหวัด

สำนักงำน
ประกัน
สังคม

จำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 39
จำแนกตำมอำยุ เพศ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 4/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนลูกจ้ำง จำแนกรำยจังหวัด

จังหวัด

สำนักงำน
ประกันสังคม

จำนวนประชำกรวัยเรียน
จำแนกตำมอำยุเข้ำเรียน
ตำมเกณฑ์ เพศ เขตเมือง/ชนบท
จังหวัด อำเภอ ตำบล

ตำบล

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนผู้เรียนในระบบ(นักเรียน
/นักศึกษำ) จำแนกตำมอำยุ
ชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

ตำบล

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนผู้เรียนเข้ำใหม่ จำแนกตำม
ชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตกำร
ปกครอง (จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

ตำบล

สำนักงำนปลัด
กระทรวง
ศึกษำธิกำร

ตำบล

สำนักงำนปลัด
กระทรวง
ศึกษำธิกำร

รายการข้อมูล

จำนวนผู้เรียนเหลือรอด
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
เพศ เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง (จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 5/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนผู้เรียนสำเร็จกำรศึกษำ (ผู้
จบกำรศึกษำ) จำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ ประเภทวิชำ
เพศ เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ
/ตำบล)

ตำบล

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนผู้เรียนนอกระบบ จำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ เพศ เขตกำร
ปกครอง (จังหวัด/ อำเภอ)

ตำบล

สำนักงำนปลัด
กระทรวง
ศึกษำธิกำร

จำนวนสถำนศึกษำในระบบ จำแนก
ตำมระดับกำรศึกษำ
ที่เปิดสอน เขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/
ตำบล)

ตำบล

สำนักงำนปลัด
กระทรวง
ศึกษำธิกำร

อำเภอ

สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

อำเภอ

สถำบัน
ทดสอบทำง
กำรศึกษำ
แห่งชำติ
(องค์กำร
มหำชน)

จำนวนสถำนศึกษำนอกระบบ
จำแนกตำมเขตเมือง/ชนบท
เขตกำรปกครอง(จังหวัด/อำเภอ)
จำนวนนักเรียนที่สอบผ่ำน
O-NET ป.6 และ ม.3 และ ม.6
เฉพำะในกลุ่มสำระวิชำ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 6/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จำนวนผู้นับถือศำสนำ
จำกกำรทะเบียน จำแนก
ตำมศำสนำ เพศ จังหวัด ภำค

จังหวัด

กรมกำร
ปกครอง

จำนวนสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
จำแนกตำมหมวดหมู่ประเภทสินค้ำ

ตำบล

กรมกำร
พัฒนำชุมชน

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

รายการข้อมูล

เส้นควำมยำกจน
(poverty line)
จำแนกตำมเพศ ระดับภำค จังหวัด
และเขตพื้นที่
(ในเขตเทศบำล/นอกเขต
เทศบำล)
จำนวนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำมเพศ
ระดับภำคและเขตพื้นที่ (ในเขต
เทศบำล/นอกเขตเทศบำล)

สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภค จำแนก
ตำมเพศ ระดับภำค และเขตพื้นที่ (ใน
เขตเทศบำล/นอกเขตเทศบำล)

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 7/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

จำนวนครัวเรือนยำกจน
เมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภค
บริโภค จำแนกตำมเพศของหัวหน้ำ
ครัวเรือน ภำค และเขตกำรปกครอง

สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้ำนรำยจ่ำย
เพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำแนกตำม
สถำนภำพเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน

Gross provincial product at
current market prices

Gross provincial product , chain
volume measures

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

จังหวัด

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 8/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิง
จำแนกตำมจังหวัดและภำค
จำนวนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ตั้งใหม่ จำแนกตำมภำค จังหวัด
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
จำแนกตำมภำค จังหวัด

จังหวัด

สถำนะของนิติบุคคลทั่วประเทศ

จังหวัด

จำนวนนักทัศนำจรชำวไทย
และชำวต่ำงประเทศเดินทำงใน
ประเทศ จำแนกตำมถิ่นที่อยู,่ เพศ,
อำยุ, อำชีพ, รำยได้, วัตถุประสงค์
กำรเดินทำง, จำนวนครั้งของกำร
เดินทำงมำจังหวัดนั้นๆ ในรอบ 1 ปี,
จำนวนครั้งที่เคยเดินทำงมำเที่ยว
จังหวัดนั้นๆ, จำนวนผู้ร่วมเดินทำง,
ควำมสัมพันธ์กับผู้ร่วมเดินทำง,
จำนวนจังหวัดที่รวมอยู่ในกำรเดินทำง
, รูปแบบกำรจัดกำรเดินทำง,
พำหนะกำรเดินทำง

จังหวัด

อำเภอ

จังหวัด

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

กรมธุรกิจ
พลังงำน
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ
กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ

กรมกำร
ท่องเที่ยว

หน้ำ : 9/10

ตอนที่ 4 : สถิติทางการ (21 สาขา)
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

เพื่อ
รายการข้อมูล

จำนวนสถำนที่ท่องเที่ยวในประเทศ
จำแนกเป็นรำยจังหวัด

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จังหวัด

กรมส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิ่น
(องค์กำร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

ราย
รายเดือน กระทรวง
ไตรมาส

การใช้งานข้อมูล
กรม

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้ำ : 10/10

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด

สานักงานจังหวัด

จานวนพื้นที่ของจังหวัด

สานักงานจังหวัด

อาณาเขตติดต่อของจังหวัด

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

อาณาเขตติดต่อของอาเภอในจังหวัด

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

ระบุถึงสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป
ของจังหวัด
รายชื่อหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ/กิ่งอาเภอ
เทศบาล อบต.และขนาดพื้นที่
จานวนหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ เทศบาล
อบต. ในแต่ละอาเภอ
ขนาดพื้นที่ของแต่ละเทศบาล
จานวนประชากรแยกเพศ
รายตาบล/อบต. อาเภอ
กิ่งอาเภอและจานวนครัวเรือน

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

สานักงานจังหวัด
ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
สานักงานท้องถิ่น
จังหวัด
ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

หน้า : 1/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนประชากรในเขตเทศบาลแยกเพศ
และจานวนครัวเรือน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนประชากร
แยกรายกลุ่มอายุ (1 ปี, 1-2 ปี, 3-5 ปี,
6-11 ปี, 12-14 ปี, 15-17 ปี, 18-49 ปี,
50-59 ปี, 60 ปีเต็มขึ้นไป รายหมู่บ้าน/
ตาบล/อาเภอ) (กชช2ค)

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนประชากร
แยกรายกลุ่มอายุ (3-5 ปี, 6-15 ปี,
16-60 ปี) รายหมู่บ้าน/ตาบล
/อาเภอ (จปฐ)

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนประชากรแยกเพศ รายอายุ
จาแนกตามหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

ข้อมูลจานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ห้องเรียนและครูจาแนกตามระดับ
การศึกษารายอาเภอ/ตาบล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

จานวนสถาบันการศึกษา
ของภาครัฐและเอกชน
รายอาเภอ/ตาบล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 2/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนครู อาจารย์
ของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
รายอาเภอ/ตาบล

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

จานวนศาสนสถาน ศาสนิกชนของศาสนา
ต่างๆ รายตาบล

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สาคัญ

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

จานวนโรงพยาบาล
จานวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช
กร และเจ้าหน้าที่อื่นๆ

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

จานวนร้านขายยา

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

จานวนผู้ป่วย/ผู้ตายด้วยโรค
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
แยกตามโรค

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

จานวนคดีที่รับแจ้ง แยกตามประเภทกลุ่ม
ความผิด
จานวนการจับกุมได้แยกตามประเภทกลุ่ม
ความผิด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

ตารวจภูธรจังหวัด
ตารวจภูธรจังหวัด

หน้า : 3/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

สถิติคดีอาชญากรรม
ย้อนหลัง 5 ปี

ตารวจภูธรจังหวัด

รายชื่อหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพ
ติดระดับรุนแรงและจานวนผู้ใช้ยา

ศตส.จ.

จานวนหมู่บ้านที่มีการใช้ยา
เสพติดแยกตามระดับ
ความรุนแรง

ศตส.จ.

จานวนหมู่บ้านที่ปลอด
ยาเสพติด

ศตส.จ.

สถิติคดียาเสพติดย้อนหลัง 5 ปี

ศตส.จ.

สถิติการเกิดภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัย
มูลค่า
ความเสียหาย ย้อนหลัง 5 ปี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ประสบภัย
มูลค่าความเสียหาย ย้อนหลัง 5 ปี

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 4/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนชนกลุ่มน้อย กลุ่มต่างๆ ในแต่ละปี
(เฉพาะจังหวัด
ที่มีชนกลุ่มน้อย)

ศูนย์พัฒนาและ
สงเคราะห์ชาวเขา

จานวนกลุ่มและสมาชิก
ของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์มูลนิธิ NGO ฯลฯ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด

จานวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬา/สนามกีฬา

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนและพื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่
พักผ่อน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดจาแนก
เป็นรายสาขา ข้อมูล 10 ปี
ย้อนหลัง ณ ราคาปัจจุบัน
และราคาคงที่

สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(กพร.)

จานวนครัวเรือนแยกตามอาชีพ

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 5/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนครัวเรือนที่มีอาชีพรับจ้าง
อย่างเดียวและมีรายได้
>40,000 บาท/ปี

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยเฉลี่ย
ในช่วง 5 ปี และปีล่าสุด

สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(กพร.)

รายชื่อหมู่บ้านยากจน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนครัวเรือนและประชากร
ของหมู่บ้านยากจน รายหมู่บ้าน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 6/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนครัวเรือนและประชากร
ของหมู่บ้านยากจนจาแนก
ตามสิทธิในที่ดินทากิน

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด

ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ พื้นที่
ที่ผลิต ผลผลิตต่อเดือนสถานที่
ติดต่อ

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนหมู่บ้านที่ได้รับจัดสรร
กองทุน/จานวนผู้กู้และจานวน
เงินกู้

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

จานวนชุมชนเมืองและประชากร

สานักงานเทศบาล

ลักษณะการเกษตรกรรมโดยทั่วไป
ของจังหวัด ได้แก่ จานวนพื้นที่
ทาการเกษตร

สานักงานเกษตร
จังหวัด

จานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม ราย
อาเภอ/ตาบล

สานักงานเกษตร
จังหวัด

การกสิกรรม มูลค่าพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ สถิติการเพาะปลูกพื้นที่
เพาะปลูก

สานักงานเกษตร
จังหวัด

จานวนที่เลี้ยงและมูลค่าสัตว์
เศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 7/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

ลักษณะการทาประมง ปริมาณและมูลค่า
ผลผลิตด้านการประมง

สานักงานประมง
จังหวัด

พื้นที่จาแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์
(โฉนด นส 3 ก ฯลฯ)

สานักงานที่ดินจังหวัด

จานวนครัวเรือน/เกษตรกร
จาแนกตามสิทธิ์ในที่ดิน
พื้นที่จาแนกตาม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

สานักงานเกษตร
จังหวัด
สานักงานเกษตร
จังหวัด

ลักษณะการประกอบการ
อุตสาหกรรมโดยทั่วไปภายในจังหวัด
(ประเภท จานวน ขนาด กาลังผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม
และจานวนคนงาน) จานวนโรงงาน
จานวนเงินลงทุน

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

การส่งเสริมการลงทุน

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 8/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด
จานวนเงินลงทุน จาแนตามประเภท
ธุรกิจ/พาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม
/ธุรกิจบริการ/เกษตรกรรม/โรงงาน

สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด

สถาบันและการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการ

สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด

ศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่สาคัญ

สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด

ประเภทและปริมาณการค้า
กับประเทศเพื่อนบ้าน (ถ้ามี) 5 ปี
ประเภท ปริมาณ และมูลค่า
การส่งออก (ถ้ามี)

สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด
สานักงานธุรกิจ
การค้าจังหวัด

จานวนแหล่งท่องเที่ยว
(แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ)

สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต

จานวนศูนย์บริการท่องเที่ยว
ของราชการและเอกชน
จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มายังจังหวัด
จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก
ในจังหวัดรายเดือน

สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงานการ
ท่องเที่ยวเขต
สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 9/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

รายได้จากการท่องเที่ยว
ระยะเวลาพานักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว
จานวนโรงแรม / ห้องพัก / อัตราค่าที่พัก
กาลังแรงงาน (ผู้มีงานทา, ผู้ว่างงาน,
ผู้รอฤดูกาล)
จานวนคนมีงานทา แยกแรงงาน
ภาคเกษตร/นอกภาคเกษตร

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงาน
การท่องเที่ยวเขต
สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัด

จานวนคนว่างงาน

สานักงานสถิติจังหวัด

จานวนตาแหน่งงานว่าง, ผู้สมัครงาน และ
ผู้บรรจุงาน
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ
และผู้สาเร็จจากการฝึกอาชีพ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด

หน้า : 10/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

อัตราค่าจ้างรายวัน

จานวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มอาชีพทางการเกษตร
จานวนสาขา รายชื่อธนาคาร
และสถาบันการเงินในจังหวัด
จานวนหมู่บ้านที่มี/ไม่มีไฟฟ้า
จานวนครัวเรือนที่มี/ไม่มีไฟฟ้าใช้
จานวนหมู่บ้านที่ไม่สามารถ
หาน้าสะอาดดื่มได้เพียงพอตลอดปี
จานวนครัวเรือนที่ไม่สามารถ
หาน้าสะอาดดื่มได้เพียงพอตลอดปี
ทะเบียนแหล่งน้า (เขื่อน หนอง บึง สระ
เหมือง ฝาย ฯลฯ) ปริมาตรกักเก็บน้า
ปริมาณน้าที่มีอยู่จริงเฉลี่ยต่อปี

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด
สานักงานสหกรณ์
จังหวัด
สานักงานคลังจังหวัด
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จังหวัด
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จังหวัด
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
สานักงานทรัพยากร
น้าจังหวัด

หน้า : 11/ 12

ตอนที่ 5 : 45 ฐานข้อมูล
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับ
ข้อมูล

แหล่งที่มา

จานวนหมู่บ้านที่ไม่มีน้าประปาใช้

สานักงานประปา
จังหวัด

โครงการชลประทาน ศักยภาพ
ในการกักเก็บน้า พื้นที่ชลประทาน
และครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
แยกตามขนาด

สานักงาน
ชลประทานจังหวัด

ทางบก ทะเบียนสายทางที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบชัดเจนและมีการใช้งานแล้ว

สานักงานทางหลวง
ชนบท

ทางอากาศ จานวนสนามบินพาณิชย์

การท่าอากาศยาน

ทางน้า ท่าเรือ (ขนส่งพาณิชย์/ท่าเรือ
ขนส่งสินค้า/ท่าเทียบเรือการท่องเที่ยว)

กรมการขนส่ง
ทางน้า
และพาณิชย์นาวี

พื้นที่ป่าไม้แบ่งตามประเภท
/ ย้อนหลัง 10 ปี

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

แร่ธาตุสาคัญของจังหวัด

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

การ
การ
บริหารงาน
วัด
ให้บริการ
ของ
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล
ผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
รายเดือน กระทรวง กรม
ไตรมาส

กลุ่ม
จังหวัด
จังหวัด

หน้า : 12/ 12

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว

จังหวัด

โครงสร้างทางเศษฐกิจ

จังหวัด

อัตราขยายตัวทางเศษฐกิจ

จังหวัด

ขนาดเศษฐกิจ

จังหวัด

พื้นที่ชลประทาน

ตาบล

พื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตร

ตาบล

พืชหลัก

ตาบล

โครงสร้างการผลิตเกษตร

จังหวัด

(คลัง จว/สนง.
เศรษฐกิจการเกษตร.)

มูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคเกษตร

จังหวัด

(สศช)

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

(กรมชลประทาน)
(สนง.เศษฐกิจ
การเกษตร)
(สนง.เศษฐกิจ
การเกษตร)

หน้า : 1/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

กลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกร

ตาบล

(พช/อปท)

การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เกษตร:เกษตรปลอดภัย/
อินทรีย/์ GAP

ตาบล

(กระทรวงเกษตร)

นโยบายสนับสนุนจาก
ส่วนกลาง
ภัยธรรมชาติ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม : พื้นที่
ประเภท

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

จังหวัด
ตาบล
ตาบล

(สศช)

ตาบล

(กนอ)

โรงงาน : จานวน ประเภท

ตาบล

(กรมโรงงาน/อก.จว)

การลงทุนอุตสาหกรรม

ตาบล

(BOI)

หัตถอุตสาหกรรม
นโยบายสนับสนุน
จากส่วนกลาง

ตาบล

(พณ./พช.)

ตาบล

หน้า : 2/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตาบล

ธุรกิจบริการสุขภาพ

ตาบล

ธุรกิจบริการทางการศึกษา

ตาบล

ธุรกิจบริหารโลจิสติกส์
ฯลฯ
มูลค่าการค้าชายแดนราย
ด่าน
การขยายตัวการค้า
ชายแดนรายด่าน
สินค้านาเข้า-ส่งออก

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล

ศุลกากร

ตาบล
ตาบล

โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวก

ตาบล

สถานการณ์การพัฒนา
ชายแดนของประเทศ
เพื่อนบ้าน

ตาบล

หน้า : 3/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

รายได้จากการท่องเที่ยว

จังหวัด

(กรมการท่องเที่ยว /
ททท.)

จานวนผู้เยี่ยมเยือน ไทยตปท

จังหวัด

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

ตาบล

โครงสร้างค่าใช้จ่าย
นักท่องเที่ยว
กิจกรรมกระตุ้น
นักท่องเที่ยว
สถานการณ์ภายในนอกที่กระทบ
การท่องเที่ยว
การมีชมรม กองทุน หรือ
กลุ่ม อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออม
ทรัพย์

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

ตาบล

หน้า : 4/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

สัดส่วนของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

ตาบล

จานวนครัวเรือน
ที่มีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 30,000
บาท/คน/ปี

ตาบล

จานวนครัวเรือน
ที่มีหนี้สิน
จานวนหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน
จานวนประชากรรวม
(ชาย : หญิง กลุ่ม
ชาติพันธุ์)
โครงสร้างประชากร
(วัยเด็ก+วัยทางาน
+ผู้สูงอายุ)
จานวนครัวเรือน
อัตราการเกิด-ตาย
(ต่อพันคน)

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล
ตาบล

ตาบล
ตาบล
ตาบล

หน้า : 5/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

อัตราการเพิ่มประชากร

ตาบล

ความหนาแน่นประชากร

ตาบล

สัดส่วนประชากร
ในเขตเมือง
จานวนประชากร
วัยแรงงาน
กาลังแรงงาน
สัดส่วนแรงงาน
ในแต่ละภาคการผลิต
(เกษตร+อุตสาหกรรม
+บริการ)
ระดับการศึกษา
ของแรงงาน
อัตราการว่างงาน
จานวนแรงงาน
ที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบล

ตาบล
ตาบล
ตาบล

หน้า : 6/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

จานวนแรงงานต่างด้าว

ตาบล

ผลิตภาพแรงงาน
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากร

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล

จานวนสถานศึกษา
ในระบบโรงเรียน
(ประถม+มัธยม+บริการ)

ตาบล

จานวนสถานศึกษา
นอกระบบโรงเรียน

ตาบล

จานวนครูอาจารย์
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(ในระบบ+นอกระบบ)

ตาบล

จานวนนักเรียน
และนักศึกษา
(ในระบบ+นอกระบบ)

ตาบล

หน้า : 7/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

อัตราส่วนครู/อาจารย์
ต่อนักเรียน
(ในระบบ+นอกระบบ)

ตาบล

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net
ม.3 ในวิชาสาคัญ
(ภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์)

ตาบล

จานวนสถานบริการ
สาธารณสุข
(ภาครัฐ+ภาคเอกชน)

ตาบล

บุคลากรทางการแพทย์
(แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช
กร พยาบาลวิชาชีพ)

ตาบล

สัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย์ต่อประชากร

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

หน้า : 8/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

อัตราการตายของทารก
(ต่อการมีชีพพันคน)

ตาบล

อัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่สาคัญ 5 ลาดับ

ตาบล

อัตราการเจ็บป่วย
จากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช

ตาบล

อัตราการฆ่าตัวตาย
ต่อประชากรแสนคน

ตาบล

จานวนคดีอาชญากรรม

ตาบล

จานวนการจับกุม
คดียาเสพติด

ตาบล

จานวนครัวเรือน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ความปลอดภันในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

หน้า : 9/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

จานวนคนเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน
อัตราการหย่าร้าง
ต่อพันครัวเรือน

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล

จานวนครอบครัวอบอุ่น

ตาบล

จานวนครัง้ ของภัยแล้ง

ตาบล

พื้นที่ประสบภัยแล้ง

ตาบล

จานวนแหล่งน้า
แยกตามประเภท
อ่าง ฝาย ทานบ สระ
หนอง บึง คลอง
บ่อบาดาล+B89
และบ่อน้าตื้น

ตาบล

ความสามารถในการ
กักเก็บเฉลี่ยทั้งปีเทียบกับ
ปริมาณน้าท่า
ในแต่ละปี

ตาบล

หน้า : 10/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

จานวนแหล่งน้าที่ได้รับ
การพัฒนาในแต่ละปี

ตาบล

ปริมาณน้าฝนเป็น
มิลลิเมตรในพื้นที่รายปี
(ย้อนหลัง 3 ปี)

ตาบล

จานวนครัง้ ของอุทกภัย

ตาบล

ลักษณะพื้นที่ที่ประสบ
อุทกภัย (ที่ลุ่มแอ่ง
กระทะ ที่ลุ่มริมลาน้า
ที่ราบติดเชิงเขา ที่เนิน)

ตาบล

ลักษณะของภัย (น้าท่วม
ขัง น้าล้นตลิ่ง น้าป่าไหล
หลาก ดิน/โคลนถล่ม)

ตาบล

จานวนประชากรที่ได้รับ
ความเสียหาย
จานวนบ้านเรือนที่ได้รับ
ความเสียหาย

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล

หน้า : 11/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

วงเงินที่ภาครัฐ
ให้การช่วยเหลืออุทกภัย
ในแต่ละปี

ตาบล

ประเภทของดินส่วนใหญ่

ตาบล

พื้นที่ลาดชันสูง

ตาบล

การขยายตัวของ
การใช้ที่ดินที่มีศักยภาพ
การเกษตรต่า (การใช้
ที่ดินผิดประเภท)

ตาบล

แนวโน้มของการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน
ในแต่ละปี

ตาบล

พื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมด
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ตาบล

อัตราการเพิ่มชึ้น/ลดลง
ของพื้นที่ป่า
จานวนป่าชุมชน
พื้นที่ป่าชุมชน

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

ตาบล
ตาบล
ตาบล

หน้า : 12/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

จานวนโครงการและพื้นที่
ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์

ตาบล

ปริมาณขยะมูลฝอย

ตาบล

สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่
นามาใช้ประโยชน์

ตาบล

สัดส่วนขยะมูลฝอย
ที่สามารถกาจัดได้

ตาบล

สัดส่วนของสถานที่กาจัด
มูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลเทียบกับมูล
ฝอยที่จัดเก็บ

ตาบล

สัดส่วนของสถานที่กาจัด
มูลฝอยไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล

ตาบล

จานวนครัวเรือน
ที่ประสบมลพิษ
ทางอากาศ

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

หน้า : 13/ 14

ตอนที่ 6 : แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ
ตัวชี้วัด
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

รายการข้อมูล

ระดับข้อมูล

จานวนครัวเรือน
ที่ประสบมลพิษทางน้า
(คุณภาพแหล่งน้า
ขนาดใหญ่ของจังหวัด)

ตาบล

ปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM 10)

ตาบล

แหล่งที่มา

การ
วัด
บริหารงาน
ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล
การ
ให้บริการ
ข้อมูล

รายปี

การใช้งานข้อมูล

ราย
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
ไตรมาส
จังหวัด

หน้า : 14/ 14

ตอนที่ 7 : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ.2560-2564)
เพื่อ
ตัวชีว้ ัด (ประเด็น
ยุทธศาสตร์)

ร้อยละของประเภท
เครือข่ายที่เพิ่มขึ้น
(เช่น เครือข่าย
ตามกลุ่มเป้าหมาย/
เชิงประเด็น/เชิงพื้นที่)

รายการข้อมูล

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ประเภทต่าง ๆ
(ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก
และเยาวชน สตรี)

จานวนเครือข่าย
ประเภทต่าง ๆ

ระดับข้อมูล

แหล่งที่มา

ตาบล

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด

ตาบล

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด

การ
บริหารงาน
ของผูบ้ ริหาร

ความถี่การจัดเก็บข้อมูล

การ
วัด
ให้บริการ รายปี
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล

การใช้งานข้อมูล

รายไตร
กลุ่ม
รายเดือน กระทรวง กรม
จังหวัด
มาส
จังหวัด

หน้า : 1/ 1

