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• สามารถเขาใชงานไดท่ี http://plannet.doh.go.th/pn2021



1. การเขาระบบบริหารแผนงานทางหลวง (ใหม)
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• การใหบริการขอมูลของระบบบริหารแผนงานทางหลวงเดิม และ ระบบใหม

ระบบบริหารแผนงานทางหลวงเดิม http://plannet.doh.go.th
• จัดเก็บขอมูลแผนงานตั้งแตปงบประมาณ 2560 – 2564

• บันทึกความกาวหนาและตดิตามความกาวหนางานตั้งแตปงบประมาณ 

2560 – 2564

ระบบบริหารแผนงานทางหลวงใหม http://plannet.doh.go.th/pn2021
• จัดเก็บขอมูลแผนงานต้ังแตปงบประมาณ 2565 เปนตนไป

• เสนอและพิจารณาแผนรายประมาณการตั้งแตปงบประมาณ 2565 เปนตนไป

• บันทึกความกาวหนาและตดิตามความกาวหนางานตั้งแตปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป

• สืบคนงานยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ 2560 – 2564 ในรูปแบบรายงาน ก - 3

ในเดือนสิงหาคม ระบบบริหารแผนงานทางหลวงใหมจะเปดใหใชงานเฉพาะในสวนของการเสนอและ

พิจารณาแผนรายประมาณการ



1. การเขาระบบบริหารแผนงานทางหลวง (ใหม)
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• ชื่อผูใชและรหัสผาน

 แขวงทางหลวง

ชื่อผูใชงาน : disxxx

รหสัผาน : disxxx

xxx คือ รหัสแขวงทางหลวง

 สํานักงานทางหลวง

ชื่อผูใชงาน : divxxx

รหสัผาน : divxxx

xxx คือ รหัสสํานักงานทางหลวง

 รหัสผาน

ระบบบริหารแผนงานทางหลวง (ใหม) จัดเก็บขอมูลผูใชงานแยกจากระบบบริหารแผนงาน

ทางหลวง (เดิม) ดังนั้นในการเขาใชงานระบบใหมเปนคร้ังแรก จะตองใชรหัสผาน default ตามชื่อ

ผูใชงาน



1. การเขาระบบบริหารแผนงานทางหลวง (ใหม)
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• การเปลี่ยนรหัสผาน

1.

2.

1. คลิกท่ีชื่อผูใชงาน มุมบนขวา

ของหนาจอ

2. จากนั้นเลอืกเมนูยอย 

เปลี่ยนรหัสผาน



1. การเขาระบบบริหารแผนงานทางหลวง (ใหม)
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• การเปลี่ยนรหัสผาน

1.

4.

1. ระบุรหัสผานเกา

2. ระบุรหัสผานใหม

3. ยืนยันรหัสผานใหม

4. จากนั้นคล้ิกปุม เปลี่ยน

รหสัผาน

2.

3.



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• เลือกประเภทงานท่ีตองการจัดทําแผนรายประมาณการ

1.

2.

1. คลิกที่เมนู แผนรายประมาณการ

2. จากนั้นเลอืกเมนูยอย ตามประเภท

งานท่ีตองการเสนอแผนราย

ประมาณการ

ระบบจะแสดงรายการบัญชีความตองการงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

งบประมาณ และรอจดัทําแผนรายประมาณการ ในหนาถัดไป >>>



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• เลือกรายการที่ตองการเสนอแผนรายประมาณการ

เลือกรายการที่ตองการเสนอ

แผนรายประมาณการ



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• กรอกขอมูลพื้นฐานแผนรายประมาณการ

1. กรอกขอมูลพื้นฐานของ

แผนรายประมาณการ

2. จากนั้นคลิ้กปุม ขอมูล

ที่ตั้งโครงการ >>> เพื่อไป

ขั้นตอนถัดไป

1.

2.



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• ระบุขอมูลที่ต้ังโครงการ

กรณีที่ตองการแกไข รายละเอียดสายทางจากที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ

ลําดับที่ กรณี ระบบ

1 ช่ือโครงการ ตรงตามพรบ แขวงฯ แก กม ดําเนินการ ภายใตตอนควบคุมตาม พ.ร.บ. ตามที่จะ

ดําเนินการเสนอแผน

2 ช่ือโครงการ ไมตรงตามพรบ

2.1 จุดดําเนินการเดิม 

2.1.1แกคําผิดชื่อตอน เชน ตัวสะกด การันต สระ พยัญชนะ แขวงฯ แก ชื่อตอน ใหถูกตอง ตามที่จะดําเนินการเสนอแผน

2.1.2แกจังหวัดในเลม พรบ ใหตรงตามพ้ืนที่ดําเนินการจริง แขวงฯ แก จังหวัด ใหถูกตอง ครอบคลุมกรณีมี 2 จังหวัด ตามที่จะ

ดําเนินการเสนอแผน

2.1.3แกชื่อตอนใหตรงตามระบบทะเบียนทางหลวง แขวงฯ แก ชื่อตอน ใหถูกตอง ตามที่จะดําเนินการเสนอแผน พรอมแนบ

เอกสาร HRIS

2.2 ปรับจุดดําเนินการเดิม 

2.2.1 เพ่ิมตอน (กรณี = แกไขคําผิด) แจงให วดร. วดผ. วผป. ปรับ ชื่อตอน ตามที่อนุมัติปรับแผน เชน จาก ข-ค 

เปน ก-ข หรือ ข-ค หรือ ก-ข-ค

2.2.2 เปล่ียนจุดดําเนินการ (กรณี = ขออนุมัติปรับแผน) แจงให วผร. วดผ. วผป. ปรับ ชื่อตอน ตามที่ กรมฯ/สงปฯ อนุมัติปรับแผน



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• ระบุขอมูลที่ต้ังโครงการ 1. กรณีที่ตองการแกไข รายละเอียดสายทาง

จากที่ไดรบัอนุมัติงบประมาณ สามารถแกไข

- ชื่อตอนในแผนงาน

- LT, RT ของทางหลัก ทางขนาน

- กม.เริ่มตน กม.ส้ินสุด

- หมายเหตุประกอบสายทางงบประมาณ

2. ระบุเหตุผล กรณีมีการแกไขคําผิดจาก เลม 

ขาวคาดแดง

3. จากนั้นคลิ้กปุม ระบุรายการงาน>>> เพ่ือ

ไปขั้นตอนถัดไป

1.

2.

3.



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• ระบุขอมูลที่ต้ังโครงการ

1. ระบุ รายละเอยีดสายทาง

2. จากนั้นคล้ิกปุม เพ่ิมสายทาง
1.

2.

กรณีตองการเพิ่มท่ีตั้งโครงการมากกวา 1 ชวง สามารถเพ่ิมสายทางได แต

จะตองอยูในตอนควบคุมที่ไดรับอนุมัติงบประมาณเทานั้น



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• ระบุรายการงาน

1. 2.

สามารถระบุรายการงานได 2 รูปแบบคือ

1. ระบุตามรายการงานมาตรฐาน

2. ระบุชื่อรายการงานโดยผูใชเปนผูกาํหนด

!!!รายการที่คาํนวณตาม “เลมหลักเกณฑการคิดราคากรมบัญชีกลาง” ใหใช “รายการงานมาตรฐาน” เพื่อ

ประโยชนในการสรุปราคาเฉลี่ยแตละ ITEM จากระบบ

!!! “รายการงานโดยผูใชเปนผูกําหนด” ขอใหใชเฉพาะ ITEM ที่ไมมีในเลมหลักเกณฑ



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• กรณีระบุรายการงานตามรายการมาตรฐาน

1. เลือกรายการงาน

2. จากนั้นคล้ิกปุม เพ่ิมรายการงาน

1.

2.



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• ระบุปริมาณงานและราคาตอหนวย

1. ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมของ

รายการงาน

2. ระบุปริมาณงาน

3. ระบุราคาตอหนวย

4. จากนั้นคล้ิกปุม ไฟลแนบ>> 

เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป

1. 2.

4.

3.

ผูใชสามารถกรอก “ชื่อ ITEM ตามเลมแผน”

ที่ตางไปจาก “เลมหลักเกณฑการคิดราคากลาง” ได



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• กรณีระบุชื่อรายการงานโดยผูใชเปนผูกําหนด

1. คลิ้กปุม เพ่ิมรายการใหม

2. รายการใหมจะถูกเพ่ิมที่ทายตาราง 

จากนั้นระบุ ชื่อรายการงาน ปริมาณงาน 

หนวยนับ และ ราคาตอหนวย

1.

2.

!!! “รายการงานโดยผูใชเปนผูกําหนด”

ไมสามารถสรุปราคาเฉลี่ย ITEM จากระบบ



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• แนบไฟลแผนรายประมาณการ และ แนบไฟล COST BREAKDOWN

1. แนบไฟลแผนรายประมาณการ

2. แนบไฟล COST BREAKDOWN

3. แนบไฟล หนังสือนําสง พรอมระบุ

เลขท่ี และวันที่ ของหนังสือนําสง

1.

3.

2.



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• การแนบไฟล

1. คลิ้ก เลือกไฟล จะปรากฏหนาตาง

สําหรับเลือกไฟล

2. เลือกไฟลท่ีตองการแนบเขาระบบ

3. คลิ้ก Open

ระบบจะทําการแนบไฟลโดยอัตโนมัติ

1.

3.

2.



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• แนบไฟลแผนรายประมาณการ และ แนบไฟล COST BREAKDOWN

เม่ือแนบไฟลเขาระบบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดง

แถบสีเขียวพรอมชื่อไฟลที่แนบเขาระบบ



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• แนบไฟลแผนรายประมาณการ และ แนบไฟล COST BREAKDOWN

“บันทกึแบบราง” ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดแผน

รายประมาณไวโดยที่ยังไมไดเสนอแผน เพ่ือกลับมา

แกไขเพ่ิมเติมในภายหลัง

“เสนอแผนรายประมาณการ” ใชสําหรับเสนอแผน

รายประมาณการเพื่อใหสํานักงานทางหลวง และ 

สวนกลางพิจารณา



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• สรุปแผนรายประมาณการ

หลังจาก บันทึกแบบราง หรือ เสนอแผนรายประมาณการ แลวแผนรายประมาณการที่ไดบันทึกจะแสดงที่หนา สรุปแผน

รายประมาณการ ในกรณทีี่เปนแบบรางผูใชงานยังสามารถแกไข หรือ ลบ แผนรายประมาณการได

แกไข ลบแบบราง



2. การเสนอแผนรายประมาณการ
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• สรุปแผนรายประมาณการ

ในกรณทีี่เสนอแผนรายประมาณการแลว ผูใชงานจะไมสามารถแกไข หรือ ลบ แผนรายประมาณการได

ใหแจงสทล หรือ สวนกลาง แกไขตามลําดับข้ัน

ไมสามารถแกไข

และลบได

สงแผน
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• ขั้นตอนการสงและพิจารณาแผนรายประมาณการ

* จําเปนตองแนบไฟลในระบบ
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• การติดตามแผนรายประมาณการ ในระดับสํานักงานทางหลวง

1.
2.

1. คลิกที่เมนู ตดิตามโครงการ

2. จากนั้นเลอืกเมนูยอย ตามประเภท

งานท่ีตองการติดตามโครงการ



3. การติดตามและพิจารณาแผนรายประมาณการ
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• สถานะการสงแผนรายประมาณการ

ระบบจะแสดงสถานะการจัดทําแผนรายประมาณการ

ที่อยูในความรับผิดชอบของสาํนักงานทางหลวง



3. การติดตามและพิจารณาแผนรายประมาณการ
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• การพิจารณาแผนรายประมาณการ

คลิ้กเลือก สถานะ รอพิจารณาแผนรายประมาณการ ในขั้นตอนกอนหนา ระบบ

จะแสดงแผนรายประมาณการรอพิจารณา



3. การติดตามและพิจารณาแผนรายประมาณการ
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• การพิจารณาแผนรายประมาณการ

1.

2.

1. คลิกที่เมนู แผนรายประมาณการ

2. จากนั้นเลอืกเมนูยอย ตามประเภท

งานท่ีตองการพิจารณาแผนราย

ประมาณการ

หรอื เลือกประเภทงานที่ตองการพิจารณา ผานเมนู พิจารณาแผน



3. การติดตามและพิจารณาแผนรายประมาณการ
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• เลือกรายการที่ตองการพิจารณาแผนรายประมาณการ

เลือกรายการท่ีตองการพิจารณา

แผนรายประมาณการ



3. การติดตามและพิจารณาแผนรายประมาณการ
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• ระบบจะแสดงรายละเอียดแผนรายประมาณการตองการพิจารณา

สวนของการบันทึกผล

การพจิารณาจะอยูทาง

ดานลางของหนาจอ ซึ่ง

จะแสดงในสไลดถัดไป



3. การติดตามและพิจารณาแผนรายประมาณการ
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• ระบบจะแสดงรายละเอียดแผนรายประมาณการตองการพิจารณา

ปริมาณงาน ตามเลม พ.ร.บ. ปริมาณงาน คิดเปนระยะทางจริง คิดเปนระยะทางตอ 2 ชองจราจร

ใสปริมาณงานไดครบทุกมิติ

อางอิงไปใชคํานวณระยะทางติดประกัน ระยะทางเขา

โครงการกอสรางในการจัดสรรงบประมาณบํารุงปกติ



3. การติดตามและพิจารณาแผนรายประมาณการ
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• บันทึกผลการพิจารณา

1. ระบุผลการพิจารณา แนบไฟลหนังสือ

นําสง

2. จากนั้นคล้ิกปุม บันทึกผลการพิจารณา

1.

2.

กรณีแจงแกไข แขวงทางหลวงจะตองสง

- แผนรายประมาณการ

- รายละเอียดราคาประมาณการ

- หนังสือนําสง

ใหสํานักงานทางหลวงเพ่ือพิจารณาใหม



3. การติดตามและพิจารณาแผนรายประมาณการ
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• หนาสรุปแผนรายประมาณการจะแสดงสถานะการพิจารณาตามที่ไดบันทึก

สถานะการพิจารณาแผนรายประมาณการของ

สํานักงานทางหลวงเปล่ียนเปน เห็นชอบ 

ตามที่ไดบันทึกในขั้นตอนกอนหนา

เห็นชอบ



รายชื่อผูประสานงาน
สํานักแผนงาน
1. นายภชุพงศ คําวะเนตร วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ โทร. 098-787-8295

2. นายโสภณ วีระวัฒนยิ่งยง วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ โทร. 089-783-5330

3. นายอําพล สนิมทอง วิศวกรโยธาชํานาญการ โทร. 089-135-4343

4. นายเอกชัย ปรีดา วิศวกรโยธาชํานาญการ โทร. 087-759-1543
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สํานักบรหิารบํารุงทาง
1. นายณฐัพงศ แกวกอน วิศวกรโยธาชํานาญการ ภาคเหนือ โทร. 081-882-7592

2. นายวทิวัส พัฒนเกรียงไกร วิศวกรโยธาชํานาญการ ภาคอีสาน โทร. 085-419-1544

3. นายวราฤทธิ์ หลําคํา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ภาคกลาง โทร. 088-273-1657

4. นางสาวอสิศรา เสมชโูชติ วิศวกรโยธาชํานาญการ ภาคใต โทร. 084-801-9215

5. นายอานุพล กฤษดานิรมติ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ งานอาคาร โทร. 089-496-3223

สํานักอํานวยความปลอดภัย
1. นายพงศธร เหลืองเพิ่มพูน วิศวกรโยธาชํานาญการ โทร. 084-045-2122

2. น.ส.ชนิดา ใสสุขสะอาด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ โทร. 06-1397-9604 

สํานักสํารวจออกแบบ (งานภูมิสถาปตยงานทาง)
1. นายประจักษ เชื้อทอง วิศวกรโยธาชํานาญการ โทร. 089-507-9694


