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คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของอปท. 

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

 

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


ระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนและประเมินผลของ อปท. 
 

 

 2 

การเข้าสู่ระบบ 
 

 
เมนูแสดงการ Login เขา้สู่ระบบ 

 1.ท าการ Login ในส่วนของหนา้จอระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้สู่ระบบโดยการ 

1.1 ใส่ Node Code (รหสัจงัหวดั 2 หลกั , รหสัอ าเภอ 4 หลกั , รหสั อปท 7 หลกั) 

1.2 ใส่ Login ใหใ้ส่ตามต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ dla, plan, stat, engineer (อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์

เลก็เท่านั้น) 

plan >  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ 

stat >- เจา้หนา้ท่ีกองคลงั 

1.3 Password 

หมายเหตุ 

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

เวลาท าการ 8:30-16:30 วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ยกเวน้วนัหยุดราชการ  
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หน้าจอหลกั 

 
หนา้จอหลกัของระบบ 

 

หลงัท าการ Login เขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ให้ท าการตรวจสอบช่ือหน่วยงานท่ีแสดงบนหน้าจอ ยินดี

ตอ้นรับ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ >> ช่ือหน่วยงาน >> ปีงบประมาณ เพื่อความถูกตอ้ง  

หน้าจอหลกัของระบบสามารถเลือก เปล่ียนปีงบประมาณได ้หรือกดท่ีเมนูเปล่ียนปีงบประมาณ ท่ีอยู่

มุมขวาของหนา้จอ  
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เมนูหลกัของระบบ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563) 
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ข้อมูล อปท. 

 
หนา้จอเมนู ขอ้มูล อปท. 
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 ข้อมูลท่ีต้องบันทึก 

1. ท่ีอยูห่น่วยงาน 

2. โทรศพัท ์

3. เบอร์แฟกซ์หน่วยงาน 

4. แผนท่ี(เป็นไฟลรู์ปภาพแผนท่ีโดยสังเขป) 

5. ขนาดพื้นท่ี หน่วยเป็นตร.กม. 

6. พิกดัท่ีตั้งอปท. 

7. ขอบเขตอปท. 
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ข้ันตอนการแนบไฟล์รูป 

 กดปุ่ ม ‘‘Choose File’’ เพื่อเลือกรูปท่ีตอ้งการ 

 

 เม่ือเลือกรูปภาพเสร็จกดปุ่ มแทรก 
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 หนา้จอจะแสดงต าแหน่งรูปภาพเพื่ออพัโหลดรูป 

ข้ันตอนการแก้ไข หรือ ลบ รูปภาพ 

 คลิกท่ีปุ่ ม ลบ เพื่อแกไ้ข หรือ ลบรูป 
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 คลิกปุ่ ม Ok เพื่อยนืยนัการลบ 

 

 คลิกปุ่ ม Ok  อีกคร้ัง 

 

 ขนาดพื้นท่ีหน่วยงาน(อปท.) 

 พิกดัท่ีตั้งของ อปท. เป็นขอ้มูลใหม่ท่ีตอ้งใหผู้ใ้ชง้านระบุพิกดัลงไปในระบบโดยการเลือกแผนท่ี       

ระบบจะแสดงแผนท่ีขึ้นมาเพื่อใหร้ะบุต าแหน่งพิกดัของท่ีตั้งของ อปท.    

กด + เพื่อขยายขนาดแผนท่ี   กด – เพื่อยอ่ขนาดแผนท่ี 

จ้ิมไปยงัต าแหน่งท่ีตั้งของอปท. ในแผนท่ี 
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 คลิกปุ่ ม ok เพื่อออกจากหนา้จอแผนท่ี ระบบจะท าการแสดงค่าพิกดัในช่องแสดงค่าพิกดั นั้นหมายถึง 

ผูใ้ชง้านเลือกระบุต าแหน่งบนแผนท่ีแลว้ 

 

 ขอบเขตพื้นท่ีของ อปท. เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งใหผู้ใ้ชง้านระบุขอบเขตลงไปในระบบโดยการเลือกแผนท่ี  

     ระบบจะแสดงแผนท่ีขึ้นมาเพื่อใหร้ะบุขอบเขตพื้นท่ีของ อปท.    

กด + เพื่อขยายขนาดแผนท่ี 

กด – เพื่อยอ่ขนาดแผนท่ี 
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 คลิกเลือกขอบเขตทีละจุด และเม่ือคลิกกลบัมายงัจุดแรก ระบบจะขึ้นเป็นพื้นท่ีสีส้ม คลิกปุ่ ม ok เพื่อ

ออกจากหนา้จอแผนท่ี ระบบจะท าการแสดงค่าพิกดัในช่องขอบเขตอปท. 

 

 คลิกปุ่ มบนัทึกเม่ือตอ้งการบนัทึกขอ้มูล 
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 เมนูข้อมูลประชากร 

 
หนา้จอเมนู ขอ้มูล ประชากรและชุมชน 
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ข้อมูลท่ีต้องบันทึก 

 จ านวนประชากรเยาวชน แยกชาย-หญิง (อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

 จ านวนประชากร แยกชาย-หญิง (อาย ุ18-60 ปี) 

 จ านวนประชากรผูสู้งอายุ แยกชาย-หญิง (อายมุากกวา่ 60 ปี) 

 จ านวนชุมชน 

 ช่ือชุมชน 

 จ านวนครัวเรือนของแต่ชุมชน 

 จ านวนประชากรหญิง ชาย ของแต่ละชุมชน 

 วนัท่ีอา้งอิง 

เมนู วสัิยทัศน์ 
 

 

หนา้จอวิสัยทศัน์ 

 ข้อมูลท่ีต้องบันทึก 

 วิสัยทศัน์การพฒันาทอ้งถ่ิน  (ระบบบงัคบัใส่ขอ้มูล require field) 
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เมนูยุทธศาสตร์ อปท. 
 เมนูยุทธศาสตร์ อปท. เป็นเมนูหลักท่ีใช้ก าหนดในการจัดท าแผน หรือ โครงการส าหรับในแต่ละ

ปีงบประมาณ ตามขอ้บญัญติั หรือ เทศบญัญติั หากไม่บนัทึกขอ้มูลส่วนน้ีก็จะไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลโครงการ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินได ้เพราะในการจดัท าแผนนั้นตอ้งอา้งขอ้มูลยทุธศาสตร์มาใชง้านในการจดัท าแผน   

 

 

 

หนา้จอ ยทุธศาสตร์ อปท. 
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ข้ันตอนการเพิม่ข้อมูลยุทธศาสตร์ 

คลิกท่ีปุ่ ม ‘‘เพิ่ม” ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับใหบ้นัทึกขอ้มูลของยทุธศาสตร์ 

 

 

 

 โดยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีใหบ้นัทึก มีดงัน้ี 

 ล าดบัท่ี(ใชใ้นการจดัเรียงล าดบัยทุธศาสตร์) 

 ช่ือยทุธศาสตร์ อปท. 

 ภารกิจถ่ายโอน 

 เลือกประเภทโครงการและประเภทกิจกรรม(ตอ้งเลือกอย่างนอ้ย 1 ประเภทกิจกรรม และ 

ประเภทกิจกรรม สามารถอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์ใดยทุธศาสตร์หน่ึง) 
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หนา้จอขอ้มูลยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา  
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ข้ันตอนการแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์ 

 

 เลือก ปุ่ม เพื่อท าการแกไ้ขรายละเอียดยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งการ 

 
หนา้จอยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา 
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ข้ันตอนการลบข้อมูลยุทธศาสตร์ 

 

 เลือก

รายการ

ยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิกปุ่ ม ‘‘ลบ’’ 

 คลิกปุ่ ม ตกลง เพื่อยนืยนัการลบยทุธศาสตร์ 
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เมนูจัดท าแผน 
 

 
หนา้จอเมนูจดัท าแผน ปีงบประมาณ 

 

เม่ือเลือก ‘‘เปล่ียนปีงบประมาณ’’ ในส่วนของเมนูจดัท าแผน พฒันาทอ้งถ่ินซ่ึง การเลือกแบบแผนเขา้

มา  และมี การเลือกยุทธศาสตร์ กบั ปีงบประมาณ ส าหรับ คน้หาโครงการในยุทธศาสตร์นั้น  ดว้ยการกดปุ่ ม 

‘‘คน้หา’’   

 

 



ระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนและประเมินผลของ อปท. 
 

 

 20 

 
ขั้นตอนการเพิม่ข้อมูลการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

1. คลิกปุ่ ม ‘‘เพิ่ม’’ เพื่อท าการเพิ่มโครงการในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
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2. ท าการใส่รายละเอียดท่ีจ าเป็นดงัน้ี 

  ช่ือโครงการ 

 ยทุธศาสตร์ อปท. 

 งบตามแผน 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 แผนงาน 

 กิจกรรม 

 แผนชุมชนหมู่ท่ี 

 ตวัช้ีวดั 

 วตัถุประสงค ์

 ผลผลิต 

 ผลลพัธ ์

 หน่วยวดั 

 เป้าหมาย 

 ประเภท (งบประมาณ) 

 หมวด (งบประมาณ) 

 ประเภทรายจ่าย 

 

3.   เม่ือท าการใส่รายละเอียดทั้ งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ ม ‘‘บันทึก’’  ข้อมูลท่ีได้ท าการใส่  

รายละเอียดจะแสดงหนา้จอ เมนูขอ้มูลจดัท าแผน ในส่วน ปุ่ ม ‘‘บนัทึกและเพิ่ม’’ จะบนัทึกขอ้มูลท่ี

ได้ท าการใส่รายละเอียดเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้ง ระบบจะแสดงหน้า เพิ่มโครงการ เพื่อให้เพิ่ม

โครงการถดัไป 

  

เป็นไปตามระบบ e-LAAS 
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การแก้ไขข้อมูลในการจัดท าแผน 

1. ท าการเลือกโครงการท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้คลิกปุ่ ม ‘‘แกไ้ข’’  
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2. แกไ้ขรายละเอียดโครงการแลว้ท าการบนัทึก 
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การลบข้อมูลโครงการ 
 ท าการเลือกโครงการท่ีตอ้งการลบขอ้มูลแลว้คลิกปุ่ ม ‘‘ลบ’’ 

 

 คลิกปุ่ ม OK เพื่อท าการยนืยนัการลบขอ้มูล 
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เมนูอนุมัติแผน 
 

 

 

 เม่ือบนัทึกแผนพฒันาทอ้งถ่ินเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตอ้งด าเนินการอนุมติัแผนดว้ย มิเช่นนั้นจะไม่สามารถ

ติดตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินในส่วนอ่ืนได ้ การบนัทึกขอ้มูลการอนุมติัแผน มีดงัน้ี 

1. ใส่วนัท่ีอนุมติัแผน (เป็นไปตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน หรือตามมติของ

สภา) [หมายเลข 1] 

2. คลิกปุ่ ม “บนัทึก” [หมายเลข 2] 
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การออกรายงาน 
 ในเมนูอนุมติัแผน จะมีรายงานอยู ่4 รายงาน เพื่อให ้อปท. สามารถตรวจสอบได ้ประกอบดว้ย 

 1. รายงาน ผ.01 
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 2. รายงาน ผ.02 
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3. รายงาน ผ.02/1 
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 4. รายงาน ผ.03 
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เมนูบัญชีครุภัณฑ์ 

 

หนา้จอเมนูบญัชีครุภณัฑ ์

1. สามารถเพิ่มขอ้มูลรายการ ดว้ยการกดปุ่ ม ‘‘เพิ่มขอ้มูล’’ 
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หนา้จอเพิ่มขอ้มูลเมนู ผ.03 

 เลือกแผนงาน 

 เลือกประเภท 

 ใส่วตัถุประสงค ์

 ใส่เป้าหมาย  

 ใส่งบประมาณ 
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 เลือกหน่วยงานรับผิดชอบหลกั 

 เลือกประเภทโครงการ 

▪ “โครงการตามแผน” คือ รายการครุภณัฑท่ี์อยูใ่นโครงการ ผ.02 

▪ “จดัซ้ือตรง” คือ รายการครุภณัฑใ์ชเ้องในส านกังาน 

▪ “ครุภณัฑบ์ริการสาธารณะ” คือ รายการครุภณัฑท่ี์มีไวเ้พื่อสาธารณะ ประชาชนไดใ้ช้

ประโยชน์ แต่ไม่มีในโครงการ ผ.02 

 ใส่จ านวนเงิน “งบประมาณอนุมติั” กรณีท่ีมีการอนุมติังบประมาณแลว้ 

 ใส่วนัท่ี ท่ีมีการอนุมติังบประมาณในหารจดัซ้ือ 

 

การเปล่ียนแปลงขอ้มูลรายการสามารถท าได ้โดยการกดปุ่ ม ‘‘แกไ้ข’’ 

 

หนา้จอแสดงการแกไ้ขขอ้มูลเมนู ผ.08 

2. เม่ือตอ้งการลบขอ้มูลรายการใหก้ดปุ่ ม ‘‘ลบ’’ 
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 เมนูเปลีย่นแปลงแผน 

คลิกปุ่ ม “คน้หา” เพื่อให้ระบบแสดงขอ้มูลแผน 

 

 

 

หนา้จอเมนูเปล่ียนแปลงแผน 
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1. สามารถ เพิ่ม/เปล่ียนแปลง/ยกเลิก แผนต่างๆได ้

 การเพิ่มแผนสามารถท าโดยการกดปุ่ ม ‘‘เพิ่ม’’ แลว้ท าการบนัทึก 

 

 

หนา้จอเมนู เปล่ียนแปลงแผน เพิ่มโครงการ 

 

 ขอ้มูลโครงการท่ีเพิ่มเขา้มาจะน าไปอพัเดตลงในเมนู รายงานแบบแผนดว้ยเช่นกนั 
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 การเปล่ียนแปลงแผนสามารถท าโดยการเลือกปุ่ ม ‘‘เปล่ียนแปลงแผน’’ เม่ือเปล่ียนแปลงขอ้มูล

แลว้ท าการบนัทึก 

 

หนา้จอเมนูเปล่ียนแปลงแผน 
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การใส่รายละเอียดการเปล่ียนแปลง มีส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งใส่ดงัน้ี 

 แบบแผน 

 ช่ือโครงการ 

 เลือกยทุธศาสตร์ อปท. (เม่ือเลือกยทุธศาสตร์แลว้ จะแสดงขอ้มูล ‘‘แผนงาน’’ ใหเ้ลือก) 

 ก าหนดงบประมาณตามแผนปี 

 เลือกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 เลือกแผนงาน 

 เลือกกิจกรรม 

 เลือกจากแผนชุมชนหมู่ท่ี 

 ตวัช้ีวดั 

 วตัถุประสงค ์

 ผลผลิต 

 ผลลพัธ ์

 หน่วยวดั 

 เป้าหมาย 2562 

 ประเภท (งบประมาณ) 

 หมวด (งบประมาณ) 

 ประเภทรายจ่าย 

 

2. เม่ือตอ้งการยกเลิกโครงการใดใหค้ลิกปุ่ ม ‘‘ยกเลิก’’ แลว้ ขอ้มูลโครงการท่ียกเลิกนั้นจะถูกลบออกจาก

เมนูรายงาน 

 

 

 

เป็นไปตามระบบ e-LAAS 
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เมนูอนุมัติงบประมาณ 
 เป็นเมนู ท่ีใชใ้นการจบัคู่โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน กบัระบบ e-LAAS กรณีท่ีจดัท าขอ้บญัญติั/

เทศบญัญติัประจ าปี ดว้ยการเช่ือมโยงขอ้มูลตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รายการโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมี

การอนุมติังบประมาณแลว้ จะแสดงงบประมาณท่ีอนุมติัตามขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั โดยอตัโนมติั 

การตรวจสอบรายการโครงการที่อนุมัติงบปรมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ

 เลือกรายการ “โครงการท่ีอนุมติัแลว้” 

 คลิกปุ่ ม “คน้หา” 

 

 กรณีท่ีงบประมาณไม่แสดง ใหค้ลิกปุ่ ม “แกไ้ข” เพื่อท าการเลือกรายการตาม ระบบ e-LAAS ใหม่ 
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กรณีที่ไม่ได้ท าการเช่ือมโยงโครงการตามแผนพฒันาท้อถิ่นกบัข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัติ 

 เลือกรายการ “โครงการท่ียงัไม่อนุมติั” 

 คลิกปุ่ ม “คน้หา” 

 คลิกปุ่ ม “อนุมติั” 

 

 คลิกปุ่ ม “อนุมติั” 
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 เลือกรายการโครงการจากระบบ e-LAAS ในส่วนของ “ขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยง...” 

 ใส่วนัท่ีอนุมติั จากนั้น คลิกปุ่ ม “บนัทึก” 

หมายเหต ุ

 กรณีท่ีเป็นโครงการท่ีเพิ่มเติมจากเงินสะสม หรือเงินทุนส ารองสะสม ใหเ้ลือกรายการจากระบบ e-

LAAS ในส่วนของ “เงินสะสม” หรือ “เงินทุนส ารองสะสม”  
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การตรวจสอบรายการจากระบบ e-LAAS ที่ส่งมายังระบบ e-Plan 

 ปกติรายการท่ีมีการอนุมติังบประมาณ หรือมีการเบิกจ่ายเงินในระบบ e-LAAS ทางระบบ e-LAAS จะ

ส่งชุดขอ้มูลมาใหร้ะบบ e-Plan เพื่อเป็การรายงานความกา้วหนา้ เดือนละคร้ัง โดยจะอยูใ่นช่วงวนัท่ี 10-15 ของ

เดือนถดัไป การตรวจสอบรายการท่ีส่งมาจากระบบ e-LAAS จะท าใหท้ราบวา่ ขอ้มูลล่าสุดท่ีส่งมาให ้e-Plan 

เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ีเท่าไหร่ แลว้ผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการนั้นๆ เป็นเท่าไร 

 เลือกเมนู “elaas : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 30/09/2563” 
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รายงานการด าเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2563] 
 เป็นเมนูท่ีตอ้งบนัทึกเม่ือมีการอนุมติังบประมาณประจ าปีแลว้ เพื่อส่งขอ้มูลไปยงัระบบ eMENSCR 

ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ

ปฏิรูปประเทศพ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงมาขั้นตอนดงัน้ี 

 เลือกเมนู “รายงานการด าเนินโครงการ” 

 คลิกปุ่ ม “แกไ้ข” เพื่อบนัทึกรายละเอียดการด าเนินโครงการ 

 

 ใส่ขอ้มูลผูป้ระสานงานโครงการ 

 

 ใส่รายละเอียดโครงการ 
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 ใส่เป้าหมายของโครงการ ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากแผนพฒันาทอ้งถ่ินก็ได ้ขึ้นอยู่

กบังบประมาณ และเป้าหมายท่ีอนุมติังบประมาณในแต่ละปี 

 

 คลิกปุ่ ม “บนัทึก” 

 เม่ือโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีการลงนามสัญญา หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามท่ีบนัทึกใน

ระบบ e-LAAS) ใหบ้นัทึกขอ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 คลิกปุ่ ม “แกไ้ข” เพื่อบนัทึกรายละเอียดการด าเนินโครงการ 

 ใส่ระยะเวลาการด าเนินโครงการตามสัญญา 

 

 กรณีท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ หรืองบประมาณเป็น 0 บาท ใหร้ะบุสาเหตุในช่อง 

“สาเหตุท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ” 
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 รายงานความกา้วหนา้ของโครงการท่ีด าเนินการกบัความเช่ือมโยงกบัแผนทั้งสามระดบั 

 

 คลิกปุ่ ม “บนัทึก” 

 ประเด็นค าถามจะมาจากระบบ eMENSCR ใหร้ายงานความกา้วหนา้ตามขอ้มูลท่ีปรากฏ ดงัตวัอยา่ง 

 

  



ระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนและประเมินผลของ อปท. 
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 ระบุพิกดัโครงการ โดยการคลิกท่ีปุ่ มรูปแผนท่ี  โดยการคลิกต าแหน่งลงบนแผนท่ี 

 ไดต้ าแหน่งท่ีตอ้งการ คลิกปุ่ ม “OK” 

 

 พิกดัจะแสดงโดยอตัโนมติั 

 

 เม่ือด าเนินโครงการเสร็จส้ินใหร้ายงานสรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการ 
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 คลิกปุ่ ม “บนัทึก” 

รายงาน 
 รายงานในระบบ e-Plan ประกอบดว้ย 

1. รายงานสถานะการท างาน รายจงัหวดั 

2. แบบ ผ.01 

3. แบบ ผ.02 

4. แบบ ผ.02/1 

5. แบบ ผ.03 

6. รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

7. รายงานแผน 5 ปี (ไวเ้ทียบกบั elaas) 

8. รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ elaas 

การใชง้านเมนูรายงานมีขั้นตอนดงัน้ี 

 คลิกเมนู “รายงาน” 

 

 คลิกเลือกรายงาน 

 เลือกรูปแบบรายงาน html, word หรือ excel 

 เลือกปีงบประมาณ 
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 เลือกเง่ือนไขอ่ืนๆ (ตามเง่ือนในแต่ละรายงาน) 

 คลิกปุ่ ม “คน้หา” 

 

ตัวอย่างรูปแบบรายงาน 

 

 


