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1. การใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด” 
1.1. สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ 

1.1.1. ผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าที ่
1.1.2. ผู้ใช้ระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 
1.1.3. ผู้ใช้ระดับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด  
1.1.4. ผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ 

    1.2 การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบรายงานผลฯ 3 ระดับ ได้แก่ 
          1) ผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่  (officer) กำหนดผู้ใช้งาน (user) แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ในการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน หน่วยงานที่ต้องเข้ากรอกท้ังหมด  ในปี 63 ได้แก่  
 หน่วยงาน User 
สำนักงานจังหวัด     ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer 

อาทิ สำนักงานจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer 
สำนักงานสถิติจังหวัด     ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer1 

อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer1 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer2 

อาทิ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer2 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer3 

อาทิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer3 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด  

ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer4 
อาทิ  สำนั กงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัดกระบี่   :  
kbi_officer4 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer5 
อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer5 

สำนักงานคลังจังหวัด  
 

ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer6 
อาทิ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer6 

สำนักงานเกษตรจังหวัด ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer7 
อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer7 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer8 
อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer8 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 

ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer9 
อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  :  
kbi_officer9 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer10 
อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer10 

การไฟฟ้านครหลวง ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer11 
อาทิ การไฟฟ้านครหลวงจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer11 
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 หน่วยงาน User 
กรมธุรกิจพลังงาน ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer12 

อาทิ กรมธุรกิจพลังงานจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer12 
การประปานครหลวง ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer13 

อาทิ การประปานครหลวงจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer13 
การประปาภูมิภาค  ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer14 

อาทิ การประปาภูมิภาคจังหวัดกระบี่  :  kbi_officer14 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
(สำนักงานภาค) 

ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer15 
อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (สำนักงานภาค)
จังหวัดกระบี่  :  kbi_officer15 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_officer16 
อ าทิ  ส ำนั ก งาน ก ารท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะกี ฬ าจั งห วั ด ก ระบี่   :  
kbi_officer16 

 
2) ผู้ใช้งานระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด (senior)  
    ตัวอย่าง     ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_senior  
                   อาทิ kbi_senior 
3) ผู้ใช้งานระดับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด (cio) 
    ตัวอย่าง     ชื่อย่อจังหวัด๓ตัว_cio 
                   อาทิ kbi_cio 
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1.2. การเข้าสู่ระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด” 
การเข้าสู่ระบบ สามารถเข้าสู่ระบบการรายงานตามตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการจัดทำ

ฐานข้อมูลจังหวัด” โดย 
1.2.1. พิมพ์ URL : www.kpiprov.moi.go.th/login.aspx 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : แสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรายงานตามชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำฐานข้อมูลจังหวัด 

 
รูปที่ 1: แสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรายงานตามตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด” 

คำอธิบาย 
1. แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบงาน 
2. กรอกชื่อผู้ใช้ 
3. กรอกรหัสผ่าน 
4. คลิกเข้าสู่ระบบ 
5. คลิกคู่มือการใช้งานระบบ 

 
 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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2. หน้าจอผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าที่  
2.1. หน้าจอบันทึกข้อมูลรายงานตามตัวช้ีวัดตามรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : แสดงหน้าจอระบบการรายงานตามตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
จังหวัด” 

 
รูปที่ 2: แสดงขั้นตอนเข้าสู่ระบบการรายงานตามตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด” 

คำอธิบาย 
แสดงรายการข้อมูลภาพรวมของหน้าจอ รายงานตามตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
จังหวัด” 

1. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือทำการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือทำการยกเลิกการค้นหา 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเพ่ิมข้อมูลรายงานตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 
4. คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูลจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที ่
5. คลิก   เพ่ือลบรายการ 

 
 
 

 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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2.2. การค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวช้ีวัดตามรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดตามรายจังหวัด 

 
รูปที่ 3: แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดระดับเจ้าหน้าที่ 

คำอธิบาย 

1. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือทำการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือต้องการยกเลิกการค้นหา  

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเพิ่มข้อมูลรายงานตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 
4. คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูลจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 

5. คลิก  เพ่ือลบรายการ  
6. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า    คือผู้บริหาร

สารสนเทศระดับจังหวัดได้รับรองข้อมูลแล้ว 
7. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า   คือผู้บริหาร

สารสนเทศระดับจังหวัดได้ส่งข้อมูลกลับให้ทำการแก้ไขข้อมูล 

8. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า   คือรอ
รับรองข้อมูลจากผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 

9. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเม่ือขึ้นว่า  คือ 
ร่างข้อมูลรอหัวหน้าสำนักงานจังหวัดดำเนินการส่งข้อมูล 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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2.3. การเพิ่มข้อมูลและบันทึกข้อมูลตัวช้ีวัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : การเพิ่มข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

 
รูปที่ 4: แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลรายงานตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

คำอธิบาย 
1. คลิกเลือกปีท่ีกรอก    ระบบจะแสดงหน้าจอ 

รายการที่จะทำการเพ่ิมข้อมูล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล

จังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : การเพิ่มข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

 
รูปที่ 5: แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายงานตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

คำอธิบาย 
     เมื่อเลือกปีที่กรอกจะแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล 

1. คลิกท่ีช่อง    เพ่ือกรอกข้อมูล 

2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

3. กดปุ่ม    เพ่ือทำการพิมพ์ข้อมูลรายงานตัวชี้วัดรายจังหวัด 

4. กดปุ่มย้อนกลับ  เพ่ือทำการยกเลิกและไม่บันทึกข้อมูล 
 

 
  



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวดั” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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จากหน้าจอ “เพ่ิมข้อมูล”  ระบบแสดงรายการข้อมูลที่ต้องกรอก ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลการกรอกในแต่ละช่อง ดังนี้ 

รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความ
ยากจน 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

กรอกปีที่
กรอกข้อมูล 
(กรณีที่ช่อง
เป็นสีเทา 
หมายถึง ไม่
ต้องกรอกปี) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

แสดงแหล่ง
อ้างอิงข้อมูลที่ 
กพร. ใช้ใน
การ
ประเมินผล 
  
  
  
  
  
  
  
  

 กรอกข้อมูล
ตัวอักษรที่เป็น
ชื่อ นามสกุล
ของผู้กรอก
ข้อมูลแต่ละ
รายการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 กรอกข้อมูล
ตัวอักษรที่
เป็นสังกัด
ของผู้กรอก
ข้อมูลแต่ละ
รายการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 กรอกข้อมูล
ตัวเลขที่เป็น
เบอร์ติดต่อ
ของผู้กรอก
ข้อมูลแต่ละ
รายการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 กรอกข้อมูล
ตัวอักษรที่เป็น
ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งของผู้
รับรองข้อมูล
แต่ละรายการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 กรอกข้อมูล
ตัวอักษรที่
ต้องการแจ้ง
หมายเหตุของ
ข้อมูลแต่ละ
รายการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    1. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ย
ต่อเดือน (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 
  
  
  
  
  

    2. ค่าใช้จ่ายอุปโภค
บริโภคเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
    3. ค่าใช้จ่ายอาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ เฉลี่ย
ต่อเดือน (บาท) 
    4. จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด 
(ครัวเรือน) 
    5. จำนวนประชากรรวม
ในจังหวัด (คน) 
    6. จำนวนประชากรรวม



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวดั” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

ในจังหวัด (คน) (สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ตัวชี้วัด : 2. สัมประสิทธิ์
การกระจายรายได้
(GiniCoefficient) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. พ้ืนที่ระหว่างเส้น 
Lorenz Curve กับเส้นการ
กระจายรายได้สมบูรณ์ 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. พ้ืนที่ใต้เส้นทแยงมุม
ทั้งหมด 
ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดิน
เป็นของตนเอง (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนครัวเรือนที่มี
บ้านและที่ดินเป็นของ

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวดั” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

ตนเอง (ครัวเรือน) (กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2. จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด 
(ครัวเรือน) 
    3. จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด 
(ครัวเรือน) (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ) 
ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละผู้อยู่ใน
ระบบประกันสังคมต่อกำลัง
แรงงาน (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนแรงงานตาม
มาตรา 33  ณ สิ้นปี (คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จำนวนแรงงานตาม
มาตรา 39  ณ สิ้นปี (คน) 
    3. จำนวนแรงงานตาม
มาตรา 40  ณ สิ้นปี (คน) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวดั” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    4. กำลังแรงงานรวมใน
จังหวัดเฉลี่ย 4 ไตรมาส 
(คน) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ตัวชี้วัด : 5. จำนวนปี
การศึกษาเฉลี่ยประชากร
ไทยอายุ 15-59 ปี 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนปีที่ได้รับ
การศึกษาท้ังหมดของ
ประชากรอายุ  15 –59 ปี 
(จำนวนปี) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล)     2. จำนวนประชากรอาย ุ 

15 –59 ปี (คน) 
ตัวชี้วัด : 6. อัตราการเข้า
เรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรืออาชีวศึกษา 
(%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวดั” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    1. จำนวนผู้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2. จำนวนผู้เข้าเรียน
ระดับอาชีวศึกษา (คน) 
    3. จำนวนประชากรอายุ 
15 –17 ปี* (คน) 
ตัวชี้วัด : 7. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด 
(%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือนปีปัจจุบัน 
(บาท)  2562 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือนปีก่อนหน้า* 
(บาท)  2561 
ตัวชี้วัด : 8. อัตราการ  กรอกข้อมูลตัวเลข 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (%) 

ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปีปัจจุบัน (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปีก่อนหน้า* (บาท) 

ตัวชี้วัด : 9. อัตราการ
ว่างงาน (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนผู้ว่างงานใน
จังหวัด (คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. กำลังแรงงานรวมใน
จังหวัด* (คน) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด : 10. อัตราส่วน
หนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน (เท่า) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. หนี้สินเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือน* (บาท) 

ตัวชี้วัด : 11. อัตราส่วนการ
ออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. การออมเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง

    2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือน* (บาท) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวดั” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 

 

Appworks Co., Ltd. All Rights Reserved.  15 

รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

กรอกข้อมูล) 
ตัวชี้วัด : 12. ผลิตภาพ
แรงงาน (บาท/คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ 
(บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จำนวนผู้มีงานทำ
เฉลี่ย  4 ไตรมาส (คน) 
ตัวชี้วัด : 13. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้
ในจังหวัด 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัด
ปีปัจจุบัน (ไร่)   

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา     2. พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัด
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

ปีก่อนหน้า* (ไร่)  หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

ตัวชี้วัด : 14. สัดส่วน
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง (ร้อยละ) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่กำจัดอย่างถูกต้อง 
(ตัน/วัน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่นำกลับมาใช้
ประโยชน์ (ตัน/วัน) 
    3. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ภายในจังหวัด (ตัน/วัน) 
ตัวชี้วัด : 15. สัดส่วนเฉลี่ย
การปล่อยก๊าซเรือน กระจก 
(ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

คำนวณค่าตัวชี้วัด) 
    1. ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (CO2e) 
(ตันก๊าซเรือนกระจก) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จำนวนประชากรของ
จังหวัด* (คน) 
ตัวชี้วัด : 16. สัดส่วน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือน (กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จำนวนประชากรของ
จังหวัด* (คน) 
ตัวชี้วัด : 17. สัดส่วน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาค
ที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวดั” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 

 

Appworks Co., Ltd. All Rights Reserved.  18 

รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด  ณ ราคาประจำปี* 
(บาท) 
ตัวชี้วัด : 18. สัดส่วน
ปริมาณการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด  ณ ราคาประจำปี
ภาคอุตสาหกรรม (บาท) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด : 19. ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา 
(%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ (ครัวเรือน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด* 
(ครัวเรือน) 
ตัวชี้วัด : 20. ร้อยละของ
ประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนประชากรที่
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
(คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง    2. จำนวนประชากรอาย ุ
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

6 ปีขึ้นไป* (คน) กรอกข้อมูล) 
ตัวชี้วัด : 21. สัดส่วน
ประชากรต่อจำนวนแพทย์ 
(คน/แพทย์) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนประชากร
กลางปี (คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จำนวนแพทย์ใน
จังหวัด (แพทย์) 

ตัวชี้วัด : 22. ร้อยละภาษีที่
ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้
รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บ
เอง (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา     2. ภาษีจัดสรร (บาท) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

ตัวชี้วัด : 23. ความสามารถ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. งบประมาณรายจ่ายที่
เบิกจ่าย  (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
ตัวชี้วัด : 24. สัดส่วน
องค์กรชุมชนต่อประชากร
แสนคน 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนองค์กรชุมชน
สะสมของปี (แห่ง) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    2. จำนวนประชากรของ
ปี* (คน) 

(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

ตัวชี้วัด : 25. รายได้จาก
การท่องเที่ยว 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (ค้างคืน) (คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล)  

    2. จำนวนนักทัศนาจร
ชาวไทย (ไม่ค้างคืน) (คน) 
    3. จำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (คน) 
    4. จำนวนวันพักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
(วัน) 
    5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

(บาท) 
    6. จำนวนวันพักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
(วัน) 
    7. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (บาท) 
    8. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่
ค้างคืน) (บาท) 
ตัวชี้วัด : 26. มูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรที่สำคัญของ
จังหวัด** 

เป็นหัวข้อใหญ่ของ
ตัวชี้วัดที่  26 

ตัวชี้วัด : 26.1 มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญของจังหวัด** 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ชื่อผลผลิตที่ 1  กรอกข้อมูลตัวอักษรที่
เป็นชื่อผลผลิตของจังหวัด 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    2. ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร (กก.) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    3. ราคาผลผลิต ณ ราคา
หน้าฟาร์ม (บาท) 

ตัวชี้วัด : 26.2 มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรที่
สำคัญของจังหวัด** 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ชื่อผลผลิตที่ 2  กรอกข้อมูลตัวอักษรที่
เป็นชื่อผลผลิตของจังหวัด 

    2. ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร (กก.) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    3. ราคาผลผลิต ณ ราคา
หน้าฟาร์ม (บาท) 

ตัวชี้วัด : 26.3 มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรที่

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

สำคัญของจังหวัด** (กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ชื่อผลผลิตที่ 3  กรอกข้อมูลตัวอักษรที่
เป็นชื่อผลผลิตของจังหวัด 

    2. ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร (กก.) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    3. ราคาผลผลิต ณ ราคา
หน้าฟาร์ม (บาท) 

ตัวชี้วัด : 27. อัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนต่อประชากรแสนคน 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
คำนวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จำนวนผู้เสียชวีิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน (คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง

    2. จำนวนประชากร
กลางปี* (คน) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

กรอกข้อมูล) 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล

จังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
 

Appworks Co., Ltd. All Rights Reserved.  27 

2.4. การบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

 
รูปที่ 6: แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

คำอธิบาย 

1. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม   เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดง “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”  และผู้ใช้กดปุ่ม  เพ่ือยืนยัน 
 

 
  



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล

จังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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2.5. การค้นหาการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการค้นหาการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

 
รูปที่ 7: แสดงหน้าจอการค้นหาการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

คำอธิบาย 
1. กดหน้า การประโยชน์ข้อมูลของจังหวัด เพ่ือทำการเพ่ิมหรือดูข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเพ่ิมข้อมูลการใช้ประโยชน์ข้อมูลของแต่ละจังหวัด ระดับ
เจ้าหน้าที่ 

3. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือทำการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา  

4. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือต้องการยกเลิกการค้นหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล

จังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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2.6. การเพิ่มข้อมูลและบันทึกการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

 
รูปที่ 8: แสดงหน้าจอการการเพ่ิมข้อมูลการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

คำอธิบาย 
1. คลิกเลือกปีท่ีกรอก    ระบบจะแสดงหน้าจอ 

รายการที่จะทำการเพ่ิมข้อมูล 

2. กดปุ่มย้อนกลับ  เพ่ือทำการยกเลิกและไม่บันทึกข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล

จังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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2.7. การเลือกตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : การเลือกตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

 
 

รูปที่ 9: แสดงหน้าจอการเลือกตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
คำอธิบาย 

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด ประกอบการวางแผนเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ของแต่ละจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด แก้ไขปัญหา/ความเดือดร้อนตามบริบทเฉพาะ
ของจังหวัด ของแต่ละจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 

3.  คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการปฏิบัต
ราชการ ของแต่ละจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 

4.  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

5. กดปุ่มย้อนกลับ  เพ่ือทำการยกเลิกและไม่บันทึกข้อมูล 
 
 

 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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2.8. การเพิ่มข้อมูลตัวช้ีวัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

 
 

รูปที่ 10: แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
คำอธิบาย 

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเลือกข้อมูลตัวชี้วัด สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 

2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

3. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือทำการยกเลิกและไม่บันทึกข้อมูล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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2.9. การบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

 
รูปที่ 11: แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

คำอธิบาย 

1. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม   เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดง “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”  และผู้ใช้กดปุ่ม  เพ่ือยืนยัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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3. หน้าจอรายงานระดับจังหวัด :  รายงานการใชป้ระโยชน์ขอ้มลู (จงัหวดั) 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน่วยงานระดับจังหวัด  เรียกดู/พิมพ์รายงานการใช้ประโยชน์ เพ่ือสรุปผลข้อมูล
การใช้ประโยชน์ 

 
รูปที่ 12: แสดงหน้าจอเรียกดูรายงานการใช้ประโยชน์ข้อมูล (จังหวัด) 

คำอธิบาย 

1. กดปุ่มดูรายงาน  เพ่ือทำการค้นหาและเรียกดขู้อมูลจังหวัด 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือต้องการยกเลิกการค้นหาและเรียกด ู
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : แสดงรายละเอียดรายงานการใช้ประโยชน์ข้อมูล (จังหวัด) 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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4. หน้าจอผู้ใช้งานระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 
4.1 บันทึกข้อมูลรายงานตามตัวช้ีวัดรายจังหวัดระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นำส่งข้อมูลรายงานตัวชี้วัดที่บันทึกให้กับผู้บริหาร
สารสนเทศระดับจังหวัด 

 
รูปที่ 13: แสดงหน้าจอค้นหาขอ้มูลรายงานตามตัวชี้วัดของระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 

คำอธิบาย 

3. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือทำการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

4. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือต้องการยกเลิกการค้นหา  
5. คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูล 

6. คลิก  เพ่ือลบรายการ  

7. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า     คือผู้บริหาร
สารสนเทศระดับจังหวัดได้รับรองข้อมูลแล้ว 

8. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า    คือผู้บริหาร
สารสนเทศระดับจังหวัดได้ส่งข้อมูลกลับให้ทำการแก้ไขข้อมูล 

9. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า  คือรอรับรอง
ข้อมูลจากผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 

10. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเม่ือขึ้นว่า  คือ 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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           ร่างข้อมูลไว้รอการส่งข้อมูล 

4.2 การค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวช้ีวัดตามรายจังหวัดระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดตามรายจังหวัด 

 
รูปที่ 14: แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดสำหรับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 

คำอธิบาย 

1. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือทำการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่เราต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือต้องการยกเลิกการค้นหา  
3. คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูล 

4. คลิก  เพ่ือลบรายการ  

5. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า     คือ
ผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัดได้รับรองข้อมูลแล้ว 

6. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า    คือ
ผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัดได้ส่งข้อมูลกลับให้ทำการแก้ไขข้อมูล 

7. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า   คือรอ
รับรองข้อมูลจากผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 

8. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเม่ือขึ้นว่า  คือ 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล

จังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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ร่างข้อมูลเพ่ือรอหัวหน้าสำนักงานจังหวัดดำเนินการส่งข้อมูล 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล

จังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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4.3 การส่งข้อมูลรายงานตามตัวช้ีวัดรายจังหวัดระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการนำส่งข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัดให้กับผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับจังหวัด เพื่อยืนยันข้อมูล 

 
 

 
รูปที่ 15: แสดงหน้าจอการนำส่งข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัดของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 

คำอธิบาย 
     คลิกปุ่มแก้ไข    สถานะฉบับร่าง 

1. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือทำส่งข้อมูลไปยังผู้บริหาร
สารสนเทศระดับจังหวัด 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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2.  กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือทำการยกเลิกและกลับหน้าจอหลัก 

3. กดปุ่ม  เพ่ือทำการพิมพ์ข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล

จังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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4.4 การนำส่งข้อมูลและบันทึกการนำส่งข้อมูลสำเร็จ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการนำส่งข้อมูลและบันทึกการนำส่งข้อมูลสำเร็จ 

 
รูปที่ 16: แสดงหน้าจอการนำส่งข้อมูลและบันทึกการนำส่งข้อมูลสำเร็จ 

คำอธิบาย 

1. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม   เพ่ือยืนยันการส่งข้อมูล 

2. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” และผู้ใช้กดปุ่ม  เพ่ือยืนยัน 

3. ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลัก  และสถานะของรายการจะแสดง  เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลนี้ รอผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด ตรวจสอบและรับรองข้อมูล ดังรูปที่ 11  



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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รูปที่ 17: แสดงหน้าจอการส่งข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล

จังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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4.5 การค้นหาการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการค้นหาการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับหัวหน้าสำนักงาน
จังหวัด 

 
รูปที่ 18: แสดงหน้าจอการค้นหาการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 

คำอธิบาย 

1. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือทำการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือต้องการยกเลิกการค้นหา 
3. คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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4.6 การเลือกตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการเลือกตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลของให้กับผู้บริหารสารสนเทศระดับ
จังหวัด 

 
รูปที่ 19: แสดงหน้าจอการนำส่งข้อมูลและบันทึกการนำส่งข้อมูลสำเร็จ 

คำอธิบาย 

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด จัดทำแผนและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ ของแต่ละ
จังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด แก้ไขปัญหา/ความเดือดร้อนตามบริบทเฉพาะของ
จังหวัด ของแต่ละจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 

3.  คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเพ่ิมข้อมูลตัวชี้วัด ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการปฏิบัต
ราชการ ของแต่ละจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 

4.  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

5. กดปุ่มย้อนกลับ  เพ่ือทำการยกเลิกและไม่บันทึกข้อมูล 
 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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4.7 การเพิ่มข้อมูลและบันทึกการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : การเพิ่มข้อมูลการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัด 

 
รูปที่ 20: แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

คำอธิบาย 
1. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการเลือกข้อมูลตัวชี้วัด สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 

2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

3. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือทำการยกเลิกและไม่บันทึกข้อมูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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4.8 การบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

 
รูปที่ 21: แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

คำอธิบาย 

1. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม   เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดง “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”  และผู้ใช้กดปุ่ม  เพ่ือยืนยัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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5. หน้าจอผู้ใช้งานสำหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 
5.1 การค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวชี้ วัดรายจังหวัดที่ต้องการรับรองสำหรับผู้บริหาร

สารสนเทศระดับจังหวัด 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอสำหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัดค้นหาข้อมูลที่ต้องการรับรองข้อมูล
รายงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัด 

 
รูปที่ 22: แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 

คำอธิบาย 

1. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือทำการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือทำการยกเลิกและการค้นหาข้อมูล 
3. แสดงรายการข้อมูล คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือทำการรับรองข้อมูล 

4. การแสดงสถานะของข้อมูล   เมื่อมีการรับรองข้อมูลแล้ว  

5. การแสดงสถานะของข้อมูล   เมื่อมีการรอรับรองข้อมูล 
 

 
 
  



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวช้ีวัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล
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5.2 การรับรองข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดรายงานจังหวัดสำหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับ
จังหวัด 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : เพ่ือให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนการรับรองข้อมูล 

 
รูปที่ 23: แสดงหน้าจอรับรองข้อมูลและส่งกลับแก้ไข 

คำอธิบาย 
    เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข    ที่สถานะรอรับรองข้อมูล ระบบจะเข้าสู่หน้าจอรับรองข้อมูลและส่งกลับแก้ไข 

1. กดเลือก   เพ่ือทำเลือกข้อมูลที่เราต้องการส่งกลับข้อมูล 
2. กรณีท่ีผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและต้องการรับรองข้อมูล กดปุ่ม 

   
3. เมื่อเลือกข้อมูลแล้วคลิกท่ีปุ่ม เพ่ือทำการส่งกลับแก้ไขข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานระดับ

เจ้าหน้าที่เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูล 

4. กดปุ่ม  เพ่ือทำการพิมพ์ข้อมูลรายงานตัวชี้วัดรายจังหวัด 

5. กดปุ่มย้อนกลับ  เพ่ือทำการยกเลิกและไม่บันทึกข้อมูล 
 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการนำส่งข้อมูลและยืนยันการรับรองข้อมูลหรือส่งกลับแก้ไข 

 
รูปที่ 24: แสดงหน้าจอยืนยันการรับรองข้อมูลหรือส่งกลับแก้ไข 

คำอธิบาย 

    เมื่อคลิกปุ่มรับรองข้อมูล    ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน/ยกเลิกการรับรองข้อมูล 

1. คลิกปุ่ม    เพ่ือรับรองข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม    เมื่อต้องการยกเลิกการรับรองข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการนำส่งข้อมูลและบันทึกเหตุผลการส่งกลับแก้ไข เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัดทราบข้อมูลที่ต้องการให้ปรับแก้ไข 

 
รูปที่ 25: แสดงหน้าจอรองรับข้อมูลและส่งกลับแก้ไข 

คำอธิบาย 
    เมื่อคลิกปุ่มรับรองข้อมูล    ระบบจะแสดงหน้าต่างเหตุผลส่งกลับแก้ไข 

1. กรอกที่ช่อง    เพ่ือกรอกเหตุผลส่งกลับแก้ไข 

2. คลิกบันทึก    เพ่ือยืนยันส่งกลับแก้ไข 

3. คลิกยกเลิก    เมื่อต้องการยกเลิกส่งกลับแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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การติดต่อประสานงาน  

  ติดต่อประสานงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ดูแลระบบการรายงานตัวชี้วัด “ความสำเร็จ 
   ของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด” WWW.KPIPROV.MOI.GO.TH โดยสามารถประสานงานใน ๓ ส่วน ดังนี้  
การพัฒนาระบบ / ปัญหาการใช้ระบบ  ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

      (คุณวิไลภรณ์ ศรีไพศาล และคุณทมิตา ภีระปัญญา  
      โทร. 02 282 6583) 
 
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์   ติดต่อ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 

  (คุณฐานิตา เขื่อนทา และคุณวิรัชชัย พงษ์เกาะ  
  โทร 02 221 9200 / มท. 50584) 

การประสานงานอ่ืนๆ    ติดต่อ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.   
(คุณพัชรินทร์ ไทยเจริญ และนายขจร ทองคำ   
โทร. 02 622 0960 / มท. 50252, 50249) 

 

 

 

 

 


