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1. การใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลจังหวัด” 
1.1. สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ 

1.1.1. ผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าที ่
1.1.2. ผู้ใช้ระดับหัวหน้าส านักงานจังหวัด 
1.1.3. ผู้ใช้ระดับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด  
1.1.4. ผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ 

1.2. การเข้าสู่ระบบการรายงานผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล
จังหวัด” 
การเข้าสู่ระบบ สามารถเข้าสู่ระบบการรายงานผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดท าฐานข้อมูลจังหวัด” โดย 
1.2.1. พิมพ์ URL : http://moi.demotoday.net/moi-pkpi 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : แสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรายงานตามชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าฐานข้อมูลจังหวัด 

 
รูปที่ 1: แสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรายงานผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” 
ค าอธิบาย 

1. แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบงาน 
2. กรอกชื่อผู้ใช้ 
3. กรอกรหัสผ่าน 
4. คลิกเข้าสู่ระบบ 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
 

Appworks Co., Ltd. All Rights Reserved.  2 

2. หน้าจอผู้ใชง้านระดับเจ้าหน้าที่  
2.1. หน้าจอบันทึกข้อมูลรายงานตามตัวช้ีวัดตามรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : แสดงหน้าจอระบบการรายงานผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าฐานข้อมูลจังหวัด” 

 
รูปที่ 2: แสดงขั้นตอนเข้าสู่ระบบการรายงานผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล

จังหวัด” 
ค าอธิบาย 

แสดงรายการข้อมูลภาพรวมของหน้าจอ รายงานผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
ฐานข้อมูลจังหวัด” 

1. กดปุม่ค้นหา  เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือท าการยกเลิกการค้นหา 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือท าการเพ่ิมข้อมูลรายงานตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 
4. คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 
5. คลิก   เพ่ือลบรายการ 

 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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2.2. การค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวช้ีวัดตามรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดตามรายจังหวัด 

 
รูปที่ 3: แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดระดับเจ้าหน้าที ่

ค าอธิบาย 

1. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือต้องการยกเลิกการค้นหา  

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือท าการเพิ่มข้อมูลรายงานตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 
4. คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลจังหวัด ระดับเจ้าหน้าที่ 

5. คลิก  เพ่ือลบรายการ  
6. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า     คือ

ผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัดได้รับรองข้อมูลแล้ว 
7. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า    คือ

ผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัดได้ส่งข้อมูลกลับให้ท าการแก้ไขข้อมูล 
8. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า   คือรอ

รับรองข้อมูลจากผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 
9. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเม่ือขึ้นว่า  คือ 

ร่างข้อมูลรอหัวหน้าส านักงานจังหวัดด าเนินการส่งข้อมูล 
 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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2.3. การเพิ่มข้อมูลและบันทึกข้อมูลตัวช้ีวัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : การเพิ่มข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

 
รูปที่ 4: แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลรายงานตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

ค าอธิบาย 
1. คลิกเลือกปีท่ีกรอก    ระบบจะแสดงหน้าจอ 

รายการที่จะท าการเพ่ิมข้อมูล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : การเพิ่มข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

 
รูปที่ 5: แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลรายงานตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับเจ้าหน้าที่ 

ค าอธิบาย 
     เมื่อเลือกปีที่กรอกจะแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล 

1. คลิกท่ีช่อง    เพ่ือกรอกข้อมูล 

2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล 

3. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือท าการยกเลิกและไม่บันทึกข้อมูล 

4. กดปุ่ม    เพ่ือท าการพิมพ์ข้อมูลรายงานตัวชี้วัดรายจังหวัด 
 
 

  



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (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 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

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 
ต าแหน่งของผู้
รับรองข้อมูล
แต่ละรายการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 กรอกข้อมูล
ตัวอักษรที่
ต้องการแจ้ง
หมายเหตุของ
ข้อมูลแต่ละ
รายการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    1. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ย
ต่อเดือน (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 
  
  
  
  
  

    2. ค่าใช้จ่ายอุปโภค
บริโภคเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
    3. ค่าใช้จ่ายอาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ เฉลี่ย
ต่อเดือน (บาท) 
    4. จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด 
(ครัวเรือน) 
    5. จ านวนประชากรรวม
ในจังหวัด (คน) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    6. จ านวนประชากรรวม
ในจังหวัด (คน) (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ตัวชี้วัด : 2. สัมประสิทธิ์
การกระจายรายได้
(GiniCoefficient) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. พ้ืนที่ระหว่างเส้น 
Lorenz Curve กับเส้นการ
กระจายรายได้สมบูรณ์ 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

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

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    1. จ านวนครัวเรือนที่มี
บ้านและที่ดินเป็นของ
ตนเอง (ครัวเรือน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2. จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด 
(ครัวเรือน) 
    3. จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด 
(ครัวเรือน) (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ) 
ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละผู้อยู่ใน
ระบบประกันสังคมต่อก าลัง
แรงงาน (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณคา่ตัวชี้วัด) 

    1. จ านวนแรงงานตาม
มาตรา 33  ณ สิ้นปี (คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา     2. จ านวนแรงงานตาม

มาตรา 39  ณ สิ้นปี (คน) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    3. จ านวนแรงงานตาม
มาตรา 40  ณ สิ้นปี (คน) 

หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    4. ก าลังแรงงานรวมใน
จังหวัดเฉลี่ย 4 ไตรมาส 
(คน) 
ตัวชี้วัด : 5. จ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยประชากร
ไทยอายุ 15-59 ปี 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จ านวนปีที่ได้รับ
การศึกษาท้ังหมดของ
ประชากรอายุ  15 –59 ปี 
(จ านวนปี) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล)     2. จ านวนประชากรอาย ุ 

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

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

ตอนปลายหรืออาชีวศึกษา 
(%) 

หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    1. จ านวนผู้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จ านวนผู้เข้าเรียน
ระดับอาชีวศึกษา (คน) 
    3. จ านวนประชากรอายุ 
15 –17 ปี* (คน) 
ตัวชี้วัด : 7. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด 
(%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือนปีปัจจุบัน 
(บาท)  2562 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือนปีก่อนหน้า* 
(บาท)  2561 

หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ตัวชี้วัด : 8. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปีปัจจุบัน (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีทีช่่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปีก่อนหน้า* (บาท) 

ตัวชี้วัด : 9. อัตราการ
ว่างงาน (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    1. จ านวนผู้ว่างงานใน
จังหวัด (คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    2. ก าลังแรงงานรวมใน
จังหวัด* (คน) 

ตัวชี้วัด : 10. อัตราส่วน
หนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน (เท่า) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. หนี้สินเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือน* (บาท) 

ตัวชี้วัด : 11. อัตราส่วนการ
ออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. การออมเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือน* (บาท) 

ตัวชี้วัด : 12. ผลิตภาพ
แรงงาน (บาท/คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ 
(บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จ านวนผู้มีงานท า
เฉลี่ย  4 ไตรมาส (คน) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด : 13. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้
ในจังหวัด 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัด
ปีปัจจุบัน (ไร่)   

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัด
ปีก่อนหน้า* (ไร่)  

ตัวชี้วัด : 14. สัดส่วน
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง (ร้อยละ) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ปริมาณขยะมลูฝอย
ชุมชนที่ก าจัดอย่างถูกต้อง 
(ตัน/วัน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    2. ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ (ตัน/วัน) 

หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

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

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (CO2e) 
(ตันก๊าซเรือนกระจก) 

 กรอกขอ้มูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

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

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือน (กิโลวัตต์-
ชั่วโมง) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จ านวนประชากรของ
จังหวัด* (คน) 
ตัวชี้วัด : 17. สัดส่วน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาค
ที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด  ณ ราคาประจ าปี* 
(บาท) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด : 18. สัดส่วน
ปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด  ณ ราคาประจ าปี
ภาคอุตสาหกรรม (บาท) 
ตัวชี้วัด : 19. ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา 
(%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้ (ครัวเรือน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    2. จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดในจังหวัด* 
(ครัวเรือน) 

(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

ตัวชี้วัด : 20. ร้อยละของ
ประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จ านวนประชากรที่
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
(คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จ านวนประชากรอาย ุ
6 ปีขึ้นไป* (คน) 
ตัวชี้วัด : 21. สัดส่วน
ประชากรต่อจ านวนแพทย์ 
(คน/แพทย์) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    1. จ านวนประชากร
กลางปี (คน) 

 กรอกขอ้มูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จ านวนแพทย์ใน
จังหวัด (แพทย์) 

ตัวชี้วัด : 22. ร้อยละภาษีที่
ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้
รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บ
เอง (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. ภาษีจัดสรร (บาท) 

ตัวชี้วัด : 23. ความสามารถ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด (%) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. งบประมาณรายจ่ายที่
เบิกจ่าย  (บาท) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

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

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จ านวนองค์กรชุมชน
สะสมของปี (แห่ง) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จ านวนประชากรของ
ปี* (คน) 

ตัวชี้วัด : 25. รายได้จาก
การท่องเที่ยว 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (ค้างคืน) (คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 
 

    2. จ านวนนักทัศนาจร
ชาวไทย (ไม่ค้างคืน) (คน) 
    3. จ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (คน) 
    4. จ านวนวันพักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
(วัน) 
    5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
(บาท) 
    6. จ านวนวันพักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
(วัน) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    7. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (บาท) 
    8. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน
ของนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่
ค้างคืน) (บาท) 
ตัวชี้วัด : 26. มูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญของ
จังหวัด** 

เป็นหัวข้อใหญ่ของ
ตัวชี้วัดที่  26 

ตัวชี้วัด : 26.1 มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัด** 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ชื่อผลผลิตที่ 1  กรอกข้อมูลตัวอักษรที่
เป็นชื่อผลผลิตของจังหวัด 

    2. ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร (กก.) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา     3. ราคาผลผลิต ณ ราคา

หน้าฟาร์ม (บาท) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

ตัวชี้วัด : 26.2 มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัด** 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีทีช่่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. ชื่อผลผลิตที่ 2  กรอกข้อมูลตัวอักษรที่
เป็นชื่อผลผลิตของจังหวัด 

    2. ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร (กก.) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    3. ราคาผลผลิต ณ ราคา
หน้าฟาร์ม (บาท) 

ตัวชี้วัด : 26.3 มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัด** 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมลูจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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รายการข้อมูล รายปี ปีของข้อมลู 
แหล่งอ้างอิง

ข้อมูล 
ประเมินผล 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้กรอกข้อมูล 

สังกัด เบอร์ติดต่อ 
ผู้รับรอง 

การรายงาน
ผล 

หมายเหตุ 

    1. ชื่อผลผลิตที่ 3  กรอกข้อมูลตัวอักษรที่
เป็นชื่อผลผลิตของจังหวัด 

    2. ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร (กก.) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    3. ราคาผลผลิต ณ ราคา
หน้าฟาร์ม (บาท) 

ตัวชี้วัด : 27. อัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนต่อประชากรแสนคน 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ระบบจะ
ค านวณค่าตัวชี้วัด) 

    1. จ านวนผู้เสียชวีิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน (คน) 

 กรอกข้อมูลตัวเลข 
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
(กรณีที่ช่องเป็นสีเทา 
หมายถึง ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล) 

    2. จ านวนประชากร
กลางปี* (คน) 

 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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2.4. การบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลส าเร็จ 

 
รูปที่ 6: แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลส าเร็จ 

ค าอธิบาย 

1. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม   เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดง “บันทึกข้อมูลส าเร็จ”  และผู้ใช้กดปุ่ม  เพ่ือยืนยัน 
 

 
  



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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3. หน้าจอผู้ใช้งานระดับหัวหน้าส านักงานจังหวัด 
3.1. บันทึกข้อมูลรายงานผลตามตัวช้ีวัดรายจังหวัดระดับหัวหน้าส านักงานจังหวัด 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หัวหน้าส านักงานจังหวัด น าส่งข้อมูลรายงานตัวชี้วัดที่บันทึกให้กับผู้บริหาร
สารสนเทศระดับจังหวัด 

 
รูปที่ 7: แสดงหน้าจอค้นหาขอ้มูลรายงานผลตามตัวชี้วัดของระดับหัวหน้าส านักงานจังหวัด 

ค าอธิบาย 
1. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือต้องการยกเลิกการค้นหา  
3. คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

4. คลิก  เพ่ือลบรายการ  
5. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า     คือ

ผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัดได้รับรองข้อมูลแล้ว 
6. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเม่ือขึ้นว่า   คือผู้บริหาร

สารสนเทศระดับจังหวัดได้ส่งข้อมูลกลับให้ท าการแก้ไขข้อมูล 
7. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า   คือรอ

รับรองข้อมลูจากผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 
8. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเม่ือขึ้นว่า  คือ 

           ร่างข้อมูลไว้รอการส่งข้อมูล 

 
 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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3.2. การค้นหาข้อมูลรายงานผลตามตัวช้ีวัดตามรายจังหวัดระดับหัวหน้าส านักงานจังหวัด 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดตามรายจังหวัด 

 
รูปที่ 8: แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดส าหรับหัวหน้าส านักงานจังหวัด 

ค าอธิบาย 

1. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่เราต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือต้องการยกเลิกการค้นหา  
3. คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

4. คลิก  เพ่ือลบรายการ  
5. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า     คือ

ผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัดได้รับรองข้อมูลแล้ว 
6. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่ อขึ้นว่า   คือ

ผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัดได้ส่งข้อมูลกลับให้ท าการแก้ไขข้อมูล 
7. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเมื่อขึ้นว่า  คือรอ

รับรองข้อมูลจากผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 
8. แสดงรายการข้อมูลโดยแสดงรายชื่อจังหวัด ปีที่กรอก สถานะเม่ือขึ้นว่า  คือ 
ร่างข้อมูลเพ่ือรอหัวหน้าส านักงานจังหวัดด าเนินการส่งข้อมูล 

 
 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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3.3. การส่งข้อมูลรายงานผลตามตัวช้ีวัดรายจังหวัดระดับหัวหน้าส านักงานจังหวัด 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการน าส่งข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดรายจังหวัดให้กับผู้บริหาร
สารสนเทศระดับจังหวัด เพ่ือยืนยันข้อมูล 

 
 

 
รูปที่ 9: แสดงหน้าจอการน าส่งข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดรายจังหวัดของหัวหน้าส านักงานจังหวัด 

ค าอธิบาย 
     คลิกปุ่มแก้ไข    สถานะฉบับร่าง 

1. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือท าส่งข้อมูลไปยังผู้บริหาร
สารสนเทศระดับจังหวัด 

2.  กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือท าการยกเลิกและกลับหน้าจอหลัก 

3. กดปุ่ม  เพ่ือท าการพิมพ์ข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดรายจังหวัด 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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3.4. การน าส่งข้อมูลและบันทึกการน าส่งข้อมูลส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการน าส่งข้อมูลและบันทึกการน าส่งข้อมูลส าเร็จ 

 
รูปที่ 10: แสดงหน้าจอการน าส่งข้อมูลและบันทึกการน าส่งข้อมูลส าเร็จ 

ค าอธิบาย 

1. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม   เพ่ือยืนยันการส่งข้อมูล 

2. ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลส าเร็จ” และผู้ใช้กดปุ่ม  เพ่ือยืนยัน 
3. ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลัก  และสถานะของรายการจะแสดง  เพ่ือแจ้งให้ทราบ

ว่าข้อมูลนี้ รอผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด ตรวจสอบและรับรองข้อมูล ดังรูปที่ 11  

 
รูปที่ 11: แสดงหน้าจอการส่งข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดรายจังหวัดระดับหัวหน้าส านักงานจังหวัด 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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4. หน้าจอผู้ใช้งานระดับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 
4.1. การค้นหาข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดรายจังหวัดที่ต้องการรับรองระดับผู้บริหารสารสนเทศ

ระดับจังหวัด 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอส าหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัดค้นหาข้อมูลที่ต้องการรับรอง
ข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดรายจังหวัด 

 
รูปที่ 12: แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดระดับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 

ค าอธิบาย 

1. กดปุ่มค้นหา  เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลจังหวัดที่ต้องการค้นหา 

2. กดปุ่มยกเลิก  เพ่ือท าการยกเลิกและการค้นหาข้อมูล 
3. แสดงรายการข้อมูล คลิกปุ่มแก้ไข  เพ่ือท าการรับรองข้อมูล 
4. การแสดงสถานะของข้อมูล   เมื่อมีการรับรองข้อมูลแล้ว  
5. การแสดงสถานะของข้อมูล   เมื่อมีการรอรับรองข้อมูล 

 
 

 
  



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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4.2. การรับรองข้อมูลรายงานผลตามตัวชี้วัดรายงานจังหวัดระดับผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : เพ่ือให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนการรับรองข้อมูล 

 
รูปที่ 13: แสดงหน้าจอรับรองข้อมูลและส่งกลับแก้ไข 

ค าอธิบาย 
    เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข    ที่สถานะรอรับรองข้อมูล ระบบจะเข้าสู่หน้าจอรับรองข้อมูลและส่งกลับแก้ไข 

1. กดเลือก   เพ่ือท าเลือกข้อมูลที่เราต้องการส่งกลับข้อมูล 
2. กรณีท่ีผู้บริหารสารสนเทศระดับจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและต้องการรับรองข้อมูล กดปุ่ม 

   
3. เมื่อเลือกข้อมูลแล้วคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท าการส่งกลับแก้ไขข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งาน

ระดับเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

4. กดปุ่ม  เพ่ือท าการพิมพ์ข้อมูลรายงานตัวชี้วัดรายจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการน าส่งข้อมูลและยืนยันการรับรองข้อมูลหรือส่งกลับแก้ไข 

 
รูปที่ 14: แสดงหน้าจอยืนยันการรับรองข้อมูลหรือส่งกลับแก้ไข 

ค าอธิบาย 
    เมื่อคลิกปุ่มรับรองข้อมูล    ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน/ยกเลิกการรับรองข้อมูล 

1. คลิกปุ่ม    เพ่ือรับรองข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม    เมื่อต้องการยกเลิกการรับรองข้อมูล 
 

  



โครงการ โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
เอกสาร คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลจังหวัด” ส าหรับผู้ใช้งาน (User Manual) 
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วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : หน้าจอการน าส่งข้อมูลและบันทึกเหตุผลการส่งกลับแก้ไข เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัดทราบข้อมูลที่ต้องการให้ปรับแก้ไข 

 
รูปที่ 15: แสดงหน้าจอรองรับข้อมูลและส่งกลับแก้ไข 

ค าอธิบาย 
    เมื่อคลิกปุ่มรับรองข้อมูล    ระบบจะแสดงหน้าต่างเหตุผลส่งกลับแก้ไข 

1. กรอกที่ช่อง    เพ่ือกรอกเหตุผลส่งกลับแก้ไข 

2. คลิกบันทึก    เพ่ือยืนยันส่งกลับแก้ไข 

3. คลิกยกเลิก    เมื่อต้องการยกเลิกส่งกลับแก้ไข 
 

 

 

 

 

 

 


