1. ระบุเป้าหมาย (Goal) ด้วยวิธีการ
เลือกจาก drop down list
1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

2. ระบุเป้าประสงค์ (Target) ด้วยวิธีการ
เลือกจาก drop down list

1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มี
ค่าใช้จ่ายด่ารงชีพรายวันต่่ากว่า $1.25 ต่อวัน

3. พิมพ์ระบุชื่อตัวชี้วัด (Indicator)

สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนสากล (ตัวอย่าง)

Proportion of population living below the national poverty line (ตัวอย่าง)

1

พิมพ์ระบุชื่อตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ระบุสถานะความเป็นสถิติทางการ ด้วยการเลือกจาก drop down list
บันทึก 1 ถ้าเป็นสถิติทางการ บันทึก 0 ถ้าไม่เป็น ถ้าไม่ทราบให้เว้นว่าง

สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (ตัวอย่าง)

ระบุสาขาสถิติทางการ ถ้าสถานะความเป็นสถิติ
ทางการ = 1 ด้วยวิธีการเลือกจาก drop down list

คนจนด้านรายจ่าย (ตัวอย่าง)

พิมพ์ระบุชื่อสถิติทางการ

สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (ต้วอย่าง)

พิมพ์ระบุรายการสถิติทางการ

ระบุสถานะความเป็นตัวชี้วัดของสถาบัน IMD ด้วยการเลือกจาก drop down list
บันทึก 1 ถ้าเป็นสถิติทางการ บันทึก 0 ถ้าไม่เป็น ถ้าไม่ทราบให้เว้นว่าง

*** สถิติทางการหมายถึงรายการข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่มีอยู่ใน แผนพัฒนาสถิติทางการรายสาขา (สาขาใดสาขาหนึ่งจาก 21 สาขา)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://osthailand.nic.go.th/แผนพัฒนาสถิติทางการ/แผนพัฒนาสถิติรายสาขา.html
*** ตัวชี้วัดของสถาบัน IMD คือชุดข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4. ระบุลักษณะของข้อมูล โดยการ
เลือกจาก drop down list
เช่น เป็นตัวเลข หรือเป็นข้อความ *** กรณี
เป็นข้อความ ให้ตอบข้อ 4.1 กรณีเป็นตัวเลข
ให้ตอบในข้อ 5.

4.1 ให้ระบุข้อมูลที่สนับสนุนตัวชี้วัด เช่น การมี
กฏหมาย หรือมีนโยบายของประเทศรองรับ
เป็นต้น ถ้าไม่มีให้เว้นว่าง และเมื่อตอบข้อ 4.1
แล้วให้ข้ามไปตอบข้อ 17

เพศ อายุ สถานะการจ้างงาน และ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/ชนบท)
(ตัวอย่าง)
Sex, age, work status, location
(ตัวอย่าง)

สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน (ตัวอย่าง)
สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน จ่าแนกตามเขตการปกครอง (ตัวอย่าง)

5. ระบุการจัดจ่าแนกข้อมูลตัวชี้วัด (ถ้ามี) เช่น
เพศ อายุ เขตการปกครอง ระดับการศึกษา
เป็นต้น ... ถ้าไม่มีให้เว้นว่าง
ระบุชื่อภาษาอังกฤษของการจัดจ่าแนกข้อมูล
ตัวชี้วัด (ถ้ามี) เช่น sex, age, location,
education level เป็นต้น ... ถ้าไม่มีให้เว้นว่าง
6. ให้ใส่ชื่อตารางข้อมูลตัวชี้วัด (ในบางตัวชี้วัด
มีการจัดจ่าแนกข้อมูลหลายประเภท อาจมี
ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ตาราง
ได้)

1

7. ให้ระบุระดับการน่าเสนอของตัวชี้วัด โดยที่
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค่าตอบ (กรณีที่มี
การจัดจ่าแนกข้อมูล ให้ยึดระดับการน่าเสนอ
ของตัวชี้วัดหลัก)
8. ให้ระบุความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัด โดย
ทีส่ ามารถตอบได้มากกว่า 1 ค่าตอบ (กรณีที่มี
การจัดจ่าแนกข้อมูล ให้ยึดความถี่ของตัวชี้วัด
หลัก)

1

1
ร้อยละ (ตัวอย่าง)

1

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลือ่ มล้่าในประเทศไทย

1

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault
_Final.aspx?catid=13 (ตัวอย่าง)

คนจน หมายถึง คนที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่่ากว่าเส้นความยากจน (ตัวอย่าง)

9. พิมพ์ระบุหน่วยนับของตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น
ร้อยละ, อัตรา, อัตราส่วน,
ต่อประชากร 100,000 คน, จ่านวน(คน),
จ่านวน(ครัวเรือน), จ่านวน(คดี),
จ่านวน(ราย) เป็นต้น
10. ระบุวิธีการเผยแพร่ตัวชี้วัด (ถ้ามี บันทึก 1,
ถ้าไม่มี บันทึก 0 หรือเว้นว่าง โดยการเลือก
จาก drop downlist) และสามารถตอบได้
มากกว่า 1 ค่าตอบ
11. ภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่ตัวชี้วัด (ถ้ามี
บันทึก 1, ถ้าไม่มี บันทึก 0 หรือเว้นว่าง
โดยการเลือกจาก drop downlist) และ
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค่าตอบ
12. พิมพ์แนวคิดของตัวชี้วัด และค่านิยามต่างๆ
เกี่ยวกับตัวชี้วัด (ถ้ามี)

***ตัวชี้วัดหลัก หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีค่า รวม ไม่มีการจัดจ่าแนก เช่น สัดส่วนประชากรที่มีรายได้ตา่ กว่าเส้นความยากจน (รวม)

13. พิมพ์ระบุวิธีการค่านวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)
14. พิมพ์ระบุปีเริ่มต้นที่มีการจัดท่าข้อมูลตัวชี้วัด
15. ระบุรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่
มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี บันทึก 1,
ถ้าไม่มี บันทึก 0 หรือเว้นว่าง โดยการเลือก
จาก drop downlist) และตอบได้มากกว่า
1 ค่าตอบ
16. ระบุประเภทฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลตัวชี้วัดที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
(ถ้ามี บันทึก 1, ถ้าไม่มี บันทึก 0 หรือเว้นว่าง
โดยการเลือกจาก drop downlist) และตอบ
ได้มากกว่า 1 ค่าตอบ
17. พิมพ์ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบผลิต/จัดท่า
ข้อมูลตัวชี้วัด
*** ในกรณีที่ลักษณะข้อมูลตัวชี้วัดในข้อ 4
เป็นข้อความ ให้ข้ามไปข้อ 19 แล้วจบการ
บันทึก ถ้าเป็นตัวเลขให้บันทึกข้อ 18

18. ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการจัดท่าตัวชี้วัด สามารถใส่มากกว่า 1 แหล่ง เช่น กรณีที่ตัวเศษและตัวส่วนไม่ได้มาจากแหล่งเดียวกัน หรือมา
จากหลายแหล่ง เป็นต้น
ส่ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ตัวอย่าง)

พิมพ์ชื่อของข้อมูลที่นา่ มาใช้ หรืออาจเป็นชื่อโครงการส่ารวจ

ส่านักงานสถิติแห่งชาติ (ตัวอย่าง)

พิมพ์ชื่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลดังกล่าว

ส่ารวจ (ตัวอย่าง)

ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกจาก drop downlist
52,000 ครัวเรือน

สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Stratified Two-Stage Sampling (ตัวอย่าง)

ถ้าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการส่ารวจให้ระบุ ขนาดตัวอย่าง
พิมพ์ระเบียบวิธีสถิติที่น่ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ถ้ามี)
ระบุความถี่ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกจาก
drop downlist

จ่านวนประชากร
ส่านักบริหารการทะเบียน (ตัวอย่าง)
ทะเบียน (ตัวอย่าง)

พิมพ์หมายเหตุ ต่างๆ (ถ้ามี)

