
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพือการวางแผนและประเมนิผลของอปท. 

http://e-plan.dla.go.th/ 
 

 

 

  



การเข้าสู่ระบบ 

 
เมนูแสดงการ Login เขา้สู่ระบบ 

 .ทาํการ Login ในส่วนของหนา้จอระบบสารสนเทศเพือการวางแผนและประเมินผลขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน เขา้สู่ระบบโดยการ 

1.1 ใส่ Node Code (รหสัจงัหวดั  หลกั , รหสัอาํเภอ  หลกั , รหสั อปท  หลกั) 

1.2 ใส่ Login ใหใ้ส่ตามตาํแหน่งทีรับผดิชอบ dla, plan, stat, engineer (อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์

เล็กเท่านนั) 

plan -  เจา้หนา้ทีวิเคราะห์ 

stat - เจา้หนา้ทีกองคลงั 

1.3 Password 

หมายเหตุ 

ในกรณีมีปัญหาการใชง้าน ให้ติดต่อ 02-243-2902, 086-344-7921 

เวลาทาํการ 8:30-16:30 วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยุดราชการ  



หน้าจอหลัก 

 
หนา้จอหลกัของระบบ 

 

หลงัทาํการ Login เขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ให้ทาํการตรวจสอบชือหน่วยงานทีแสดงบนหน้าจอ ยินดี

ตอ้นรับ เจา้หนา้ทีวเิคราะห์ >> ชือหน่วยงาน >> ปีงบประมาณ เพือความถูกตอ้ง  

หน้าจอหลกัของระบบสามารถเลือก เปลียนปีงบประมาณได ้หรือกดทีเมนูเปลียนปีงบประมาณ ทีอยู่

มุมขวาของหนา้จอ  

 

 

 

 

 

 

 



 

เมนูหลกัของระบบ (ตงัแตปี่งบประมาณ ) 

    

เมือเลือกปีงบประมาณเป็น ปี  จะพบเมนู  ผ.  , รายงาน ผ. , รายงาน ผ.  , รายงาน ผ.  , 

รายงาน ผ. / , รายงาน ผ. 4,รายงาน ผ. 5, รายงาน ผ. 6 ,รายงาน ผ. 7, รายงาน ผ. 8 เพิมขึนมา 

 

 

 



 

เมนูหลกัของระบบ (ก่อนปีงบประมาณ ) 

 

เมือเลือกปีงบประมาณก่อนปี  จะไม่มีเมนู  ผ.  , รายงาน ผ. , รายงาน ผ.  , รายงาน ผ.  , 

รายงาน ผ. / , รายงาน ผ. 4,รายงาน ผ. 5, รายงาน ผ. 6 ,รายงาน ผ. 7, รายงาน ผ. 8 แสดงออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

  



ข้อมูล อปท. 

 
หนา้จอเมนู ขอ้มูล อปท. 

 ข้อมูลทีต้องบนัทกึ 

1. ทีอยูห่น่วยงาน 

2. โทรศพัท ์

3. เบอร์แฟกซ์หน่วยงาน 

4. แผนที(เป็นไฟล์รูปภาพแผนทีโดยสังเขป) 

5. ขนาดพนืที หน่วยเป็นตร.กม. 

6. พิกดัทีตงัอปท. 

7. ขอบเขตอปท. 



ขันตอนการแนบไฟล์รูป 

 กดปุ่ ม ‘‘Choose File’’ เพือเลือกรูปทีตอ้งการ 

 

 เมือเลือกรูปภาพเสร็จกดปุ่มแทรก 

 

 หนา้จอจะแสดงตาํแหน่งรูปภาพเพืออพัโหลดรูป 



ขันตอนการแก้ไข หรือ ลบ รูปภาพ 

 คลิกทีปุ่ม ลบ เพือแกไ้ข หรือ ลบรูป 

 

 คลิกปุ่ ม Ok เพือยนืยนัการลบ 

 

 คลิกปุ่ ม Ok  อีกครัง 

 

 

 



 ขนาดพนืทีหน่วยงาน(อปท.) 

 พิกดัทีตงัของ อปท. เป็นขอ้มูลใหม่ทีตอ้งใหผู้ใ้ชง้านระบุพิกดัลงไปในระบบโดยการเลือกแผนที       

ระบบจะแสดงแผนทีขึนมาเพือให้ระบุตาํแหน่งพิกดัของทีตงัของ อปท.    

กด + เพือขยายขนาดแผนที   กด – เพือยอ่ขนาดแผนที 

จิมไปยงัตาํแหน่งทีตงัของอปท. ในแผนที 

 

 คลิกปุ่ ม ok เพือออกจากหนา้จอแผนที ระบบจะทาํการแสดงค่าพิกดัในช่องแสดงค่าพิกดั นนัหมายถึง 

ผูใ้ชง้านเลือกระบุตาํแหน่งบนแผนทีแลว้ 

 

  



 ขอบเขตพนืทีของ อปท. เป็นขอ้มูลทีตอ้งใหผู้ใ้ชง้านระบุขอบเขตลงไปในระบบโดยการเลือกแผนที  

     ระบบจะแสดงแผนทีขึนมาเพือให้ระบุขอบเขตพืนทีของ อปท.    

กด + เพือขยายขนาดแผนที   กด – เพือยอ่ขนาดแผนที 

 

 จิมขอบเขตทีละจุด และเมือจิมกลบัมายงัจุดแรก ระบบจะขึนเป็นพนืทีสีส้ม คลิกปุ่ ม ok เพือออกจาก

หนา้จอแผนที ระบบจะทาํการแสดงค่าพิกดัในช่องขอบเขตอปท. 

 

 คลิกปุ่ มบนัทึกเมือตอ้งการบนัทึกขอ้มูล 



 เมนูข้อมูลประชากร 

 
หนา้จอเมนู ขอ้มูล ประชากรและชุมชน 

ข้อมูลทต้ีองบันทกึ 

 จาํนวนประชากรเยาวชน แยกชาย-หญิง (อายตุาํกวา่  ปี) 

 จาํนวนประชากร แยกชาย-หญิง (อาย ุ -  ปี) 

 จาํนวนประชากรผูสู้งอาย ุแยกชาย-หญิง (อายมุากกวา่  ปี) 

 จาํนวนชุมชน 

 ชือชุมชน 

 จาํนวนครัวเรือนของแต่ชุมชน 

 จาํนวนประชากรหญิง ชาย ของแต่ละชุมชน 

 วนัทีอา้งอิง 



เมนู วสัิยทัศน์ 

 

หนา้จอวิสัยทศัน์ (เลือก เปลียนปีงบประมาณก่อนปี ) 

 ข้อมูลทต้ีองบันทกึ 

 วสิัยทศัน์การพฒันาทอ้งถิน  (ระบบบงัคบัใส่ขอ้มูล require field) 

 

 

 

 

 

 

 

 



เมนูยุทธศาสตร์ อปท. 

 เมนูยุทธศาสตร์ อปท. เป็นเมนูหลักทีใช้ก ําหนดในการจัดทาํแผน หรือ โครงการ  ปี สําหรับ

ปีงบประมาณหลงั ปี  และ โครงการ  ปี สําหรับปีงบประมาณปี  ตามขอ้บญัญติั หรือ เทศบญัญติั 

หากไม่บนัทึกขอ้มูลส่วนนีก็จะไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลโครงการแผน  ปี และ  ปี ได ้เพราะในการจดัทาํแผน

นนัตอ้งอา้งขอ้มูลยทุธศาสตร์มาใชง้านในการจดัทาํแผน   

 

หนา้จอ ยุทธศาสตร์ อปท. 

ขนัตอนการเพมิข้อมูลยุทธศาสตร์ 

คลิกทีปุ่ม ‘‘เพมิ” ระบบจะแสดงหนา้จอสาํหรับใหบ้นัทึกขอ้มูลของยทุธศาสตร์ 

 

 

 



 โดยรายละเอียดของขอ้มูลทีใหบ้นัทึก มีดงันี 

 ลาํดบัที(ใชใ้นการจดัเรียงลาํดบัยุทธศาสตร์) 

 ชือยทุธศาสตร์ อปท. 

 ภารกิจถ่ายโอน 

 เลือกประเภทโครงการและประเภทกิจกรรม(ตอ้งเลือกอยา่งนอ้ย  ประเภทกิจกรรม และ 

ประเภทกิจกรรม สามารถอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์ใดยทุธศาสตร์หนึง) 

 

 

หนา้จอขอ้มูลยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา (ปีงบประมาณ ปี ) 

  



ขนัตอนการแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์ 

 

 เลือก ปุ่ม เพอืทาํการแกไ้ขรายละเอียดยทุธศาสตร์ทีตอ้งการ 

 

หนา้จอยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา( ปีงบประมาณ  เมือกดแกไ้ข) 

  



ขนัตอนการลบข้อมูลยุทธศาสตร์ 

 

เลือกรายการยทุธศาสตร์ทีตอ้งการลบ แลว้คลิกปุ่ม ‘‘ลบ’’ 

 

 

 

คลิกปุ่ม ตกลง เพอืยนืยนัการลบยทุธศาสตร์ 

 

 

  



เมนูจัดทําแผน 

 
หนา้จอเมนูจดัทาํแผน ปีงบประมาณ  

 

เมือเลือก ‘‘เปลียนปีงบประมาณ’’ เป็นปี  ในส่วนของเมนูจดัทาํแผน  ปี ซึงเพิม การเลือกแบบ

แผนเขา้มา  และมี การเลือกยุทธศาสตร์ กบั ปีงบประมาณ สําหรับ คน้หาโครงการในยุทธศาสตร์นนั  ดว้ยการ

กดปุ่ ม ‘‘คน้หา’’   

 

 
 

 

 

  



ขนัตอนการเพมิข้อมูลการจัดทําแผน  ปี 

1. คลิกปุ่ ม ‘‘เพิม’’ เพือทาํการเพมิโครงการในการจดัทาํแผน  ปี 



 

 

 



2. ทาํการใส่รายละเอียดทีจาํเป็นดงันี 

  แบบ (สามารถใส่ไดเ้มือเลือก เปลียนปีงบประมาณ เป็นปี  ) 

 ชือโครงการ 

 ยุทธศาสตร์ อปท. 

 งบตามแผน 

 หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

 แผนงาน 

 กิจกรรม 

 แผนชุมชนหมู่ที 

 ตวัชีวดั 

 วตัถุประสงค ์

 ผลผลิต 

 ผลลพัธ ์

 หน่วยวดั 

 เป้าหมาย 

3.   เมือทาํการใส่รายละเอียดทงัหมดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ ม ‘‘บนัทึก’’  ขอ้มูลทีได้ทาํการใส่  

รายละเอียดจะแสดงหนา้จอ เมนูขอ้มูลจดัทาํแผน ในส่วน ปุ่ม ‘‘บนัทึกและเพิม’’ จะบนัทึกขอ้มูลที

ได้ทาํการใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทงั ระบบจะแสดงหน้า เพิมโครงการ เพือให้เพิม

โครงการถดัไป 

การแก้ไขข้อมูลในการจัดทาํแผน 

1. ทาํการเลือกโครงการทีตอ้งการแกไ้ขแลว้คลิกปุ่ม ‘‘แกไ้ข’’  

 

  



2. แกไ้ขรายละเอียดโครงการแลว้ทาํการบนัทึก 

 

   

  


