สำหรับ สถจ.

เอกสารคาอธิบายวิธีการนาเข้าข้อมูลทางระบบ e-Report
โครงการรักนา รักป่า รักษาแผ่นดิน

1.กำรปรับปรุงและบำรุงรักษำโครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ
2.กำรสร้ำงและบำรุงรักษำแหล่งน้ำ (สำหรับหมูบ่ ้ำนทั่วไป)
3.กำรสร้ำงและบำรุงรักษำแหล่งน้ำ (สำหรับหมูบ่ ้ำนที่ไม่มีประปำ 881 หมูบ่ ้ำน)
4.กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ (หลังวันที่ 9 มิถุนำยน 2559 เป็นต้นไป)
5.กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ (เฉพำะวันที่ 9 มิถุนำยน 2559 )
นำเข้ำข้อมูลฯ ครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎำคม 2559
ครั้งต่อไปภำยในวันที่ 20 ของทุกเดือน
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=dplm
หัวข้อ โครงกำรรักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 241 9000 ต่อ 2122 - 4
นำยโสพรรณ์ สืบบุตร
นำยสุกฤษ ตุ่นทำ

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เอกสารคาอธิบายวิธีการนาเข้าข้อมูลทางระบบ e-Report
1.เข้าสู่ http://www.dla.go.th/

สำหรับ สถจ.

1

2. ไปยังระบบสารสนเทศ
3 ระบบแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์

2

3

4 ใส่ USERNAME และ PASSWORD (ที่กรมส่งให้)

4

*หมายเหตุ (username และ password) ให้ใช้รหัสตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว 812 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559
(รหัสเดียวกับ เรื่องการประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )

-25.เลือก สน.พส.

5
6.เลือกโครงการรักนา รักป่า รักษาแผ่นดิน

6
โครงการ รักน้ า รักป่ า รักษาแผ่นดิน

7.ประเภทกิจกรรม
มี 5 กิจกรรม
การปรับปรุงและบารุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การสร้างและบารุงรักษาแหล่งนา (สาหรับหมู่บ้านทัว่ ไป)
การสร้างและบารุงรักษาแหล่งนา (สาหรับหมู่บ้านทีไ่ ม่มีประปา 881 หมู่บ้าน)
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (หลังวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป)
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (เฉพาะวันที่ 9 มิถุนายน 2559 )
8.เลือกอาเภอ อปท
9.เลือกเพิม่ รายการเพือ่ เพิม่ รายละเอียด
10. ออกรายงาน กรณีนาเข้าข้อมูลเสร็จแล้ว

(เพื่อดูรายงานทั้งหมด)
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7

-เลือกกิจกรรม

8

9

* หมายเหตุ ช่องไหนไม่มขี อ้ มูลให้ ระบุ -

ตัวอย่าง

10

-1 กิจกรรมการปรับปรุงและบารุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. เลือกตาบล ระบุ หมูท่ ี่ หมูบ่ ้าน (ที่ตงั้ โครงการ)
2.ระบุชื่อโครงการ
ข้อมูลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริในพื้นที่ ดูได้จาก www.dla.go.th (ลิงค์ที่น่าสนใจ)
จานวน 4,596 โครงการ

3.ประเภทโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ มี 8 ประเภท ให้เลือกประเภทตามข้อมูลของโครงการ
1.แหล่งนา
2.การเกษตร
3.สิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมอาชีพ
5.สาธารณสุข
6.คมนาคม/สื่อสาร
7.สวัสดิการสังคม/การศึกษา
8.พัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาอื่น ๆ
4.การสนับสนุนของ อปท. 2 ตัวเลือก
ปรับปรุงพัฒนา คือ การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดโครงการที่มีอยู่เดิมให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
ขยายผล คือ การนาโครงการ ไปดาเนินการในพื้นที่อื่น เพื่อขยายผลโครงการ
5.งบฯ อปท. (บาท) งบประมาณของ อปท. ในการดาเนินการโครงการ
6.หน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่ อปท) ระบุหน่วยงาน ที่รับผิดชอบหรือให้การสนับสนุนโครงการ
7. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น (หน่วยงานจากข้อ 6)
8. พื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ (ไร่)
9. ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จานวนครัวเรือน
10. ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จานวนคน

ตามแบบ 01

-211.รูปภาพการดาเนินการโครงการ
ชนิดไฟล์ที่รูปภาพเหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png
โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480 pixcels แนวตัง้ ควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)
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* หมายเหตุ ช่องไหนไม่มขี อ้ มูลให้ ระบุ -

ตัวอย่าง

-1 กิจกรรม การสร้างและบารุงรักษาแหล่งนา (สาหรับหมู่บ้านทั่วไป)
1. เลือกตาบล ระบุ หมูท่ ี่ หมูบ่ ้าน (ที่ดาเนินโครงการ)
2. ประเภทแหล่งน้า (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
น้ าเพือ
่ การอุปโภค บริโภค

ตามแบบ 02

น้ าเพือ
่ การเกษตร

3. โครงการที่ดาเนินการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ถ้าเลือก อื่นๆ ให้ระบุชื่อโครงการด้วย
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ขุดลอกแหล่งนา
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
สร้างฝายเก็บนา
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บนา)
ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่
ปรับปรุง ซ่อมแซมภาชนะเก็บนา
ขุดสระเก็บนา/ สระขนมครก
ขุดบ่อนาตืน
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ การเกษตร
สร้างถังเก็บนาฝนในพืนทีส่ าธารณะ
สร้างระบบท่อส่งนา
สร้างถังเก็บนากลางประจาหมู่บ้าน
สร้างสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า
จัดหาโอ่งขนาดใหญ่
อื่น ๆ (ระบุ)
อื่น ๆ (ระบุ)
4.งบฯ อปท. (บาท) งบประมาณของ อปท. ในการดาเนินการโครงการ
5.หน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่ อปท) ระบุหน่วยงาน ที่รับผิดชอบหรือให้การสนับสนุนโครงการ
6. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น (หน่วยงานจากข้อ 5)
7. ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จานวนครัวเรือน
8. ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จานวนคน
9.รูปภาพการดาเนินการโครงการ
ชนิดไฟล์ที่รูปภาพเหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png
โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480 pixcels แนวตัง้ ควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)
โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480 pixcels แนวตัง้ ควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)
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1

น้าเพือ
่ การอุปโภค บริโภค

2

น้าเพือ
่ การเกษตร

โครงการทีด
่ าเนินการ

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค

ขุดลอกแหล่งนา

ก่อสร้างประปาหมู่บา้ น

สร้างฝายเก็บนา

ขยายเขตประปาหมู่บา้ น

สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บนา)

ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บา้ น

ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่

ปรับปรุง ซ่อมแซมภาชนะเก็บนา

ขุดสระเก็บนา/ สระขนมครก

ขุดบ่อนาตืน

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

สร้างถังเก็บนาฝนในพืนที่สาธารณะ

สร้างระบบท่อส่งนา

สร้างถังเก็บนากลางประจาหมู่บา้ น

สร้างสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า

จัดหาโอ่งขนาดใหญ่

อื่น ๆ (ระบุ)

3

อื่น ๆ (ระบุ)
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-1ตามแบบ 03
การสร้างและบารุงรักษาแหล่งนา (สาหรับหมู่บ้านที่ไม่มีประปา 881 หมู่บ้าน)
1. เลือกตาบล ระบุ หมูท่ ี่ หมูบ่ ้าน (ที่ดาเนินโครงการ)
2. ประเภทแหล่งน้า (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
น้ าเพือ
่ การอุปโภค บริโภค

น้ าเพือ
่ การเกษตร

3. โครงการที่ดาเนินการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ถ้าเลือก อื่นๆ ให้ระบุชื่อโครงการด้วย
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ขุดลอกแหล่งนา
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
สร้างฝายเก็บนา
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บนา)
ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่
ปรับปรุง ซ่อมแซมภาชนะเก็บนา
ขุดสระเก็บนา/ สระขนมครก
ขุดบ่อนาตืน
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ การเกษตร
สร้างถังเก็บนาฝนในพืนทีส่ าธารณะ
สร้างระบบท่อส่งนา
สร้างถังเก็บนากลางประจาหมู่บ้าน
สร้างสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า
จัดหาโอ่งขนาดใหญ่
อื่น ๆ (ระบุ)
อื่น ๆ (ระบุ)
4.งบฯ อปท. (บาท) งบประมาณของ อปท. ในการดาเนินการโครงการ
5.หน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่ อปท) ระบุหน่วยงาน ที่รับผิดชอบหรือให้การสนับสนุนโครงการ
6. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น (หน่วยงานจากข้อ 5)
7. ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จานวนครัวเรือน
8. ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จานวนคน
9.รูปภาพการดาเนินการโครงการ
ชนิดไฟล์ที่รูปภาพเหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png
โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480 pixcels แนวตัง้ ควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)
โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480 pixcels แนวตัง้ ควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)
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1

น้าเพือ
่ การอุปโภค บริโภค

น้าเพือ
่ การเกษตร

2

โครงการทีด
่ าเนินการ

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค

ขุดลอกแหล่งนา

ก่อสร้างประปาหมู่บา้ น

สร้างฝายเก็บนา

ขยายเขตประปาหมู่บา้ น

สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บนา)

ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บา้ น

ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่

ปรับปรุง ซ่อมแซมภาชนะเก็บนา

ขุดสระเก็บนา/ สระขนมครก

ขุดบ่อนาตืน

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

สร้างถังเก็บนาฝนในพืนที่สาธารณะ

สร้างระบบท่อส่งนา

สร้างถังเก็บนากลางประจาหมู่บา้ น

สร้างสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า

จัดหาโอ่งขนาดใหญ่

อื่น ๆ (ระบุ)

3

อื่น ๆ (ระบุ)
4
5
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4

-1กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (หลังวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป)
1. เลือกตาบล ระบุ หมูท่ ี่ หมูบ่ ้าน (ที่ดาเนินโครงการ)
สถานที่ปลูก เป็น
2. พื้นที่สาธารณะ (ไร่)
3. พื้นที่สานักงาน/บ้าน (แห่ง)
4. ประเภทไม้ที่ปลูก ให้เลือกตามประเภทของไม้ที่ปลูก มี 3 ประเภท
ตัวอย่าง ไม้สามประเภท
1.ไม้กินผล (ไม้ผล)

เช่น

มะม่วง/มังคุด/เงาะ/ทุเรียน/ ลองกอง

2.ไม้ใช้สอย

เช่น

สะเดา/ไม้ไผ่/ยูคาลิปตัส/หวาย/กระถิ่นเทพา

3.ไม้เศรษฐกิจ
เช่น
ไม้สัก/ไม้พะยูง/ไม้ตะเคียน/ไม้ประดู/่ ไม้มะค่า
5. จานวนต้นไม้ที่ปลูก
6.งบฯ อปท. (บาท) งบประมาณของ อปท. ในการดาเนินการโครงการ
7.หน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่ อปท) ระบุหน่วยงาน ที่รับผิดชอบหรือให้การสนับสนุนโครงการ
8. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น (หน่วยงานจากข้อ 7)
9.รูปภาพการดาเนินการโครงการ
ชนิดไฟล์ที่รูปภาพเหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png
โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480 pixcels แนวตัง้ ควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)

ตามแบบ 04
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* หมายเหตุ ช่องไหนไม่มขี อ้ มูลให้ ระบุ -

ตัวอย่าง
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-1กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (เฉพาะวันที่ 9 มิถุนายน 2559 )
รายงานครั้งเดียว เฉพาะต้นไม้ที่ปลูกในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
1. เลือกตาบล ระบุ หมูท่ ี่ หมูบ่ ้าน (ที่ดาเนินโครงการ)
สถานที่ปลูก เป็น
2. พื้นที่สาธารณะ (ไร่)
3. พื้นที่สานักงาน/บ้าน (แห่ง)
4. ประเภทไม้ที่ปลูก ให้เลือกตามประเภทของไม้ที่ปลูก มี 3 ประเภท
ตัวอย่าง ไม้สามประเภท
1.ไม้กินผล (ไม้ผล)

เช่น

มะม่วง/มังคุด/เงาะ/ทุเรียน/ ลองกอง

2.ไม้ใช้สอย

เช่น

สะเดา/ไม้ไผ่/ยูคาลิปตัส/หวาย/กระถิ่นเทพา

3.ไม้เศรษฐกิจ
เช่น
ไม้สัก/ไม้พะยูง/ไม้ตะเคียน/ไม้ประดู/่ ไม้มะค่า
5. จานวนต้นไม้ที่ปลูก
6.งบฯ อปท. (บาท) งบประมาณของ อปท. ในการดาเนินการโครงการ
7.หน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่ อปท) ระบุหน่วยงาน ที่รับผิดชอบหรือให้การสนับสนุนโครงการ
8. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น (หน่วยงานจากข้อ 7)
9.รูปภาพการดาเนินการโครงการ
ชนิดไฟล์ที่รูปภาพเหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png
โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480 pixcels แนวตัง้ ควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)
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* หมายเหตุ ช่องไหนไม่มขี อ้ มูลให้ ระบุ -

ตัวอย่าง

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น

สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

