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1.  การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคนของสหประชาชาติ 
 จากการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุม
สุดยอดของสหประชาชาติท่ีจัดข้ึน ณ. สํานักงานใหญ กรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายน 2543 
โดยมีผูนําประเทศ สมาชิกตางๆ ของ UN เขารวมจํานวน 189 ประเทศ การประชุมครั้งสําคัญนี้เปดให
ผูนําแตละประเทศรวมกันทบทวน และแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของตน           
นับแตอดีตท่ีผานมา  รวมทั้ งประเด็นปญหาตางๆ  กอนจะรับรองคําประกาศแหงสหัสวรรษ 
(MILLENNIUM DECLARATION) เพื่อเริ่มตนสูสหัสวรรษใหมโดยรวมกันกําหนดแนวทาง เปาหมาย          
ในอนาคต ท่ีจะลดชองวางจากผลพวงของการพัฒนาและมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาคนภายในป พ.ศ. 2543 - 
2558  
 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDG) ประกอบดวย
เปาหมายหลัก 8 ขอ คือ 

1) ขจัดความยากจนและหิวโหย 
2) ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
3) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ 
4) ลดอัตราการตายของเด็ก 
5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ 
6) ตอสูกับโรคเอดส มาลาเรียและโรคสําคัญอื่นๆ 
7) รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
8) สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

โดยที่เปาหมายในขอ 1-7 จะใชติดตามสถานการณในชีวิต ความเปนอยูทางดานพื้นฐานความ
จําเปนที่สําคัญของมนุษยทุกคนในทุกๆ สังคม สวนเปาหมายขอท่ี 8 ใชติดตามความกาวหนาในการ
ติดตอ แลกเปลี่ยน และความรวมมือระหวางประเทศตางๆ โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและ
กําลังพัฒนาเพื่อสงเสริมใหประเทศตางๆ ท่ัวโลกบรรลุเปาหมายหลักขอท่ี 1 - 7  

สําหรับประเทศไทยไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนผูประสานงานหลักในการจัดทํารายงาน MDG. โดยระดมทุกภาคสวนสังคมในการรวม
กําหนดเปาหมาย  ตัวช้ีวัด  ขอมูล  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ฯลฯ  ภายใตกรอบการพิจารณาทั้งใน
ระดับประเทศ พื้นที่ และกลุมประชากร เพื่อใหเปนรายงานที่สามารถใชติดตามความกาวหนาและ
สถานการณการพัฒนาประเทศ ท้ังช้ีจุดแข็ง จุดออน จุดเนน ยุทธศาสตรในการแกปญหาการขับเคลื่อนใน



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ข 83 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความรุดหนาและนําไปสูการลดชองวางเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคม 
ประเทศไทยไดมีการจัดรายงานผลการพัฒนาตามเปาหมายแหงสหัสวรรษของประเทศไทยเสร็จในป 
พ.ศ. 2547 และประเทศสมาชิกตองนําเสนอรายงานความกาวหนาทุกๆ 5 ป อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมี
แนวโนมบรรลุเปาหมาย MDG จึงมีแนวคิดตั้งเปาหมายที่เรียกวา MDG Plus เพื่อใหสอดคลองกับบริบท
ของการพัฒนาประเทศและแสดงความตองการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
โดยเฉพาะผูท่ียากลําบาก และเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดมีการพิจารณาเรงใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาพื้นฐานตางๆ ไดแก 

1) กระจายประโยชนจากการพัฒนาเพื่อลดความไมเทาเทียมกันของประชากรบางกลุมใน
บางพื้นที่ 

2) สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
3) ยกระดับคุณภาพการบริการทางสังคม 
4) สนับสนุนการกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อสรางการมีสวนรวมและพัฒนาสมรรถนะ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย MDG จะสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และจะ
ยั่งยืนเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับการดําเนินงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายโอน
ภารกิจการพัฒนาคนไปยังหนวยงานระดับจังหวัดและทองถิ่น รวมถึงการที่ประชาชน
ในพื้นที่ยอมรับ เห็นประโยชน และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

5) เชื่อมโยงขอมูลกับการวิเคราะหและการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ท้ังนี้ในแตละเปาหมายหลัก ไดมีเกณฑดัชนีบงช้ี ดังนี้ 
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เปาหมายหลัก เปาหมายยอย ตัวชี้วัด 
1. ขจัดความยากจน

และหิวโหย 
1.1 ลดสัดสวนประชากร

ยากจนลงครึ่งหนึ่ง
ในชวงป 2543 – 2558 

 
 
 
 
 

- ลดความยากจนไมเกินรอยละ 4 ในป 2552 
- มีรายงานการตดิตามสถานการณความ

ยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

- อัตราผูท่ีอยูพื้นที่หางไกล กลุมผูท่ีเขาถึง
ไดยาก เชน คนชรา คนพิการ เด็กเรรอน
ผูปวยเอดส และผูอพยพ ไดรบัประโยชน 
จากการพัฒนาและแผนงานโครงการ
แกไขปญหาความยากจน  

 - เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวของกับการ
กระจายรายได การกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบในการใหบริการทางสังคม
ขององคกรทองถิ่นและองคกรพัฒนา
เอกชน 

 

1.2 ลดสัดสวนประชากรที่
หิวโหยลงครึง่หนึ่ง
ในชวงป 2543 – 2558 

- ลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กชาวเขาบน
พื้นที่สูง 

 

2. ใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

2.1 ใหเด็กทุกคนท้ังหญิงและ
ชายสําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ภายในป 2558 

- เด็กทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนภายในป 2546 และ
ระดับมัธยมปลายภายในป 2558  

- อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียนเพิ่มข้ึน 
- อัตราคงอยูของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
- คะแนนการทดสอบของนักเรยีนทุกระดับ

อยูในเกณฑดี 
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เปาหมายหลัก เปาหมายยอย ตัวชี้วัด 
3. สงเสริมความ        

เทาเทียมกันทางเพศ
และสงเสริม
บทบาทสตรี  

 
 
 

3.1 ขจัดความไมเทาเทียม
ทางเพศในการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาภายในป 
2548 และในทุกระดับ
การศึกษาภายในป 2558 

- เด็กหญิงและเด็กชายไทยมีโอกาสในการ 
ศึกษาเทาเทียมกันในทุกระดับ  

- เพิ่มสัดสวนผูหญิงในการมีสวนรวม
ทางการเมือง เชน ในรัฐสภา อบต.และ
ตําแหนงผูบริหารระดับสูงเปน 2 เทา
ในชวงป 2545 – 2549 

- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในสาขาวิชาท่ีมีผูหญิงในสัดสวนที่ต่ํา 

- เพิ่มการอานออกเขียนไดของสตรีอายุ         
40 ปข้ึนไป 

- เพิ่มโอกาสใหผูหญิงมีความเทาเทียมดาน
ความกาวหนา รายไดในการทํางาน 

4. ลดอัตราการตาย
ของเด็ก  

4.1 ลดอัตราการตายของเด็ก
อายุต่ํากวา 5 ป ลง 2 ใน 3 
ชวงป 2543 – 2558  

 
 
 

- ลดอัตราการตายของทารกใหเหลือ 15 ตอ
การเกิดมีชีพ 100,000 ภายในป 2549 ลด
อัตราการตายของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ใน
พื้นที่สูงภาคเหนือ และ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตลงครึ่งหนึ่งในชวงป 2548 – 2558  

 

5. พัฒนาสุขภาพของ 
สตรีมีครรภ 

5.1 ลดอัตราการตายของ
มารดาลง 3 ใน 4 ชวงป 
2543 – 2558  

 

- ลดอัตราการตายของมารดาในเขตพื้นที่
สูงภาคเหนือบางแหง และ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตลงครึ่งหนึ่งในชวง              
ป 2548 – 2558  
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เปาหมายหลัก เปาหมายยอย ตัวชี้วัด 
6. ตอสูกับโรคเอดส

มาลาเรีย และโรค 
สําคัญอื่นๆ  

 

6.1 ชะลอและลดการแพร
ระบาดของโรคเอดส
ภายในป 2558  

 
6.2 ปองกันและลดการเกิด

โรคมาลาเรีย วณัโรค 
และโรคสําคัญอื่นๆ 
ภายในป 2558 

- ลดอัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุม
ประชากรวัยเจริญพันธุใหเหลือรอยละ 1 
ภายในป 2549 และจะติดตามการติดเชื้อ
ในประชากรกลุมเสี่ยงสําคัญ 

- ลดอัตราการเกดิโรคมาเลเรียใน 30 
จังหวัดชายแดนใหเหลือ 1.4 ตอ 
ประชากร 1,000 คนในป 2549 

 

7. รักษาและจัดการ
สิ่งแวดลอม         
อยางยั่งยืน 

7.1 กําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาประเทศให 
สอดคลองกับแนวทาง  
การพัฒนาที่ยั่งยืน ลดการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

- เพิ่มสัดสวนการนําขยะมูลฝอยมาใช
ประโยชนเปนรอยละ 30 ภายในป 2549  

- เพิ่มสัดสวนพลงังานหมุนเวียนใหเปน 
รอยละ 8 ของพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน
ภายในป 2554  

- มีระบบการติดตามสถานการณปาชายเลน 
และคุณภาพน้ําซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ 

 
 
 

2.  ตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย (Human Security) 
 ความมั่นคงของมนุษยมีความสําคัญในฐานะเปนอีกดัชนีหนึ่ง เพื่อวัดทิศทางและผลการพัฒนา
นอกเหนือจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ท่ีใชกันแพรหลายมานาน 
ความมั่นคงของมนุษย มีจุดเนนเพื่อความมั่นคงในระดับปจเจกชนและชุมชน เปนความมั่นคงที่มีคานิยม
ดานความปลอดภัยของบุคคล ชีวิต และเสรีภาพสวนบุคคล ความเสมอภาคของบุคคลในการเขาถึง
โอกาสทางสังคม ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได  
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 การจะสรางความมั่นคงมนุษยไดตองอาศัยการพัฒนาและการปกครองแบบธรรมาภิบาลเปน
สําคัญ อาศัยการจูงใจ การรวมมือระหวางรัฐและภาคสวนตางๆ ในประเทศ การสรางปทัสถานและ
สถาบันที่เปนประชาธิปไตย เปดใหมีสวนรวม และความตระหนักของภาครัฐในการจัดการใหเกิดความ
มั่นคงมนุษย ไมใชเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองการปกครองมากจนเกินไป 

 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิตหรือความมั่นคงของมนุษย ท่ีมีองคประกอบ 7 ขอดวยกัน ไดแก  
1) สุขภาพ  
2) ระดับการศึกษา  
3) การทํางาน  
4) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  
5) สภาพครอบครัว ความเปนอยู  
6) สภาพความเปนอยูในชุมชน  
7) วัฒนธรรม จิตวิญญาณ/ความเชื่อ งานอดิเรก / สันทนาการ 

สําหรับตัวช้ีวัดของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : 
UNDP) ประกอบดวยความมั่นคงใน 7 ดานดวยกัน คือ 

1) ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ  
2) ความมั่นคงทางอาหาร  
3) ความมั่นคงทางสุขภาพ  
4) ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม 
5) ความมั่นคงของบุคคล  
6) ความมั่นคงของชุมชน  
7) ความมั่นคงทางการเมือง 

อยางไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช. หรือ
สภาพัฒน) พัฒนาเครื่องมือช้ีวัดสภาวะสังคม และการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางเอาจริงเอาจัง และเปนที่
ยอมรับของสาธารณะ ความพยายามดังกลาวอาจนับวาเปนการสรางเครื่องมือช้ีวัดความมั่นคงมนุษย โดย
การสรางฐานระบบฐานขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิตของ สศช. ซึ่งใชช้ีวัดความมั่นคงมนุษยได มี 9 
ฐานไดแก  

1) ฐานขอมูลประชากร  
2) ฐานขอมูลแรงงานและการมีงานทํา  
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3) ฐานขอมูลสวัสดิการแรงงาน  
4) ฐานขอมูลสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  
5) ฐานขอมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
6) ฐานขอมูลการศึกษา  
7) ฐานขอมูลสาธารณสุข  
8) ฐานขอมูลตัวช้ีวัดภาวะสังคม (ในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส)  
9) ฐานขอมูลงบประมาณรายจาย 

นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานขอมูลความยากจน ซึ่งมี 7 ฐาน ไดแก  
1) ฐานขอมูลเอกสารความยากจน  
2) ฐานขอมูลความยากจนของจังหวัด  
3) ฐานขอมูลพ้ืนที่เปาหมายความยากจน เชนที่หมูบานยากจน  
4) ฐานขอมูลความยากจนเมือง  
5) ฐานขอมูลกองทุนที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจน  
6) ฐานขอมูลทําเนียบภาคีการพัฒนา/องคกรพัฒนาเอกชน  
7) ฐานขอมูลแผนชุมชนและชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู 

สวนดัชนีช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ใน 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
โดยมีตัวช้ีวัดท่ีมุงไปสูเปาประสงค 4 ประการ ไดแก  

1) คุณภาพ  
2) เสถียรภาพและการปรับตัว  
3) การกระจายการพัฒนาอยางเปนธรรม และ  
4) ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีรายละเอียดท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

มิติ องคประกอบยอย ตัวชี้วัด 
มิติทางเศรษฐกิจ 1. พัฒนาอยางมีคุณภาพ 

 
 

1) ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  
2) การใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ  
3) การใชพลังงานหมุนเวียน  
4) การนําขยะของเสียกลับมาใชใหม  
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มิติ องคประกอบยอย ตัวชี้วัด 
 2. การพัฒนาอยางมีเสถียรภาพ 1) อัตราการวางงานรวม  

2) สัดสวนหนี้สินสาธารณะตอผลิตภัณฑ  
มวลรวมภายในประเทศ  

3) ดุลบัญชีเดินสะพัดตอผลิตภณัฑมวลรวม
ภายในประเทศ  

 3. การกระจายความมั่งค่ัง 1) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได  
2) สัดสวนคนยากจนตอรายได 

มิติทางสังคม 1. การพัฒนาศักยภาพและการ
ปรับตัวบนสังคมฐานความรู 

 

1) จํานวนปเฉลี่ยท่ีไดรับการศึกษา 
2) ผลคะแนนทดสอบ 4 วิชาหลกั 
3) ดัชนีการมีสวนรวมดัชนีการรบัรู                

เรื่องคอรรัปชั่น 
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

ความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
 
 
3. การสรางคานิยม ภูมิปญญา

และวัฒนธรรมไทยใหมี
ภูมิคุมกันของสังคมการ
สรางความเสมอภาคและ
การมีสวนรวม 

1) อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
2) สุขภาพประชากร 
3) สัดสวนคดีอาชญากรรม และยาเสพติด 

ตอประชากร 

มิติสิ่งแวดลอม 1. การสงวนรักษา 
 

1) สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ  
2) สัดสวนของพืน้ที่ปาชายเลนตอพื้นที่

เปาหมาย 
3) ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจที่จับไดในระยะ 

3 กม. นอกชายฝงทะเลไทยตอช่ัวโมง 
4) การใชน้ําใตดินตอปริมาณที่สามารถ           

ใชงานได 
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มิติ องคประกอบยอย ตัวชี้วัด 
 2. การมีคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 1) สัดสวนของแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพ           

อยางต่ํา อยูในเกณฑพอใชไดตอ        
แหลงน้ําท้ังหมด  

2) คุณภาพอากาศในเมืองหลักที่เกิน           
คามาตรฐาน 

3) ปริมาณของเสียอันตรายที่ไดรบัการ
บําบัดอยางถูกตอง 

 
อยางไรก็ตาม ตอมาไดมีการนําเสนอแนวคิดวาดวยความสุขมวลรวมประชาชาติ ซึ่งมี

องคประกอบ 8 ประการไดแก 
1) ความมั่นคงในชีวิต ตัวช้ีวัดความสุข ไดแก ท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอาศัยมั่นคง อาหารพอเพียง 
2) สุขภาพกายใจ ตัวช้ีวัด ไดแก สุขภาพกาย สุขภาพจิต  
3) ครอบครัวท่ีดี ตัวช้ีวัด ไดแก การอยูพรอมหนาครอบครัวและมีงานทํา ความรักและความ 

เขาใจ ไมทะเลาะริษยาระหวางกัน 
4) ชุมชนเขมแข็ง ตัวช้ีวัด ไดแก การเรียนรูแบบกลุม ผูนําแบบไมเปนทางการ การพัฒนา 

การทํากิจกรรมกลุม  
5) สิ่งแวดลอมทางชีวิตท่ีดี ตัวช้ีวัด ไดแก ดินที่อุดม น้ําและสัตวท่ีบริบูรณ สิ่งแวดลอม

ปราศจากมลพิษหรือสารเคมี มีถนนประปาและไฟฟาใช  
6) เสรีภาพ ตัวช้ีวัด ไดแก เสรีภาพในการกระทําสิ่งใดที่ไมกระทบทางลบตอผูอื่น ปลอดหนี้  
7) ความพอใจในตนเอง ตัวช้ีวัด ไดแก ครอบครัวท่ีเปนสุข การงานที่สําเร็จ 
8) การเขาถึงธรรมะ ตัวช้ีวัด ไดแก ชีวิตท่ีสงบ มีความพอใจตนเอง ทําบุญหรือชวยเหลือ

ผูอื่น 
จากการพัฒนาตัวช้ีวัดภายใตแนวคิดการพัฒนาแหงสหัสวรรษ และแนวคิดวาดวยความมั่นคง

มนุษย และความพยายามในการพัฒนาตัวช้ีวัดทางดานอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจ และ
ประเด็นเรื่องตัวช้ีวัดทางสังคมและตัวช้ีวัดดานความสุขเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับความเปนมนุษยมากกวา 
ขณะที่ประเด็นเรื่องการพัฒนากลุมเปาหมายตางๆ ใหมีความสุขท้ังกายและจิต ก็เปนแนวคิดการพัฒนาที่
กลาวถึงในปจจุบัน เพื่อใหสามารถพัฒนาที่ตัวมนุษยไดอยางแทจริง 


