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1. การเข	าสู�ระบบ
1.1 ไปที่เว็บไซต7สํานักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th)
1.2 ด	านซ	ายมือคลิกที่แผ�นปCาย E-PlanNACC

1.3 คลิกที่ปุLมเพื่อเข	าสู�ระบบ
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� กรอกรหัสผู	ใช	/รหัสผ�าน

�การ Login เข	าสู�ระบบครั้งแรก ผู	ใช	งานเพียงกรอก username 
และกดปุLม 

�กรณีเข	าสู�ระบบเปWนครั้งแรกไม�ต	องกรอกรหัสผ�าน ระบบจะให	
กําหนดรหัสผ�านในขั้นตอนต�อไป
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2.การบันทึกข	อมูลเบื้องต	น
ระบบกําหนดให	กรอกข	อมูลเบื้องต	น
ดังนี้
2.1 ข	อมูลที่ตั้ง

� จังหวัด
� อําเภอ
� ประเภท อปท.� ประเภท อปท.
� ขนาด
� ชื่อ อปท.
� ที่ทําการ

เมื่อกรอกครบทุกชองแล�วกดปุ�ม                
เพื่อทําการบันทึกข�อมูล 
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2.2 ข	อมูลพื้นที่และผู	บริหาร
� ขนาดพื้นที่ให	บริการ
� ประชากรในเขตพืน้ที่
� รายได	ไม�รวมเงินอุดหนุน
� รายได	จากเงินอุดหนุน
� ชื่อผู	บริหารท	องถิ่น
� ชื่อปลัดองค7กรปกครอง
    ส�วนท	องถิ่น    ส�วนท	องถิ่น

เมื่อกรอกครบทุกช�องแล	วกดปุLม
เพื่อทําการบันทึกข	อมูล 
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2.3 ข	อมูลผู	ประสานงาน
� ชื่อ - สกุล
� ตําแหน�ง
� สังกัด
� โทรศัพท7
� โทรศัพท7เคลื่อนที่
� โทรสาร
� อีเมล� อีเมล
� เว็บไซต7 ของ อปท.
� รหัสผ�าน

ในขั้นตอนนี้ระบบกําหนดให	ตั้ง
รหัสผ�าน (Password) สําหรับ
การเข	าใช	ระบบในครั้งต�อๆ ไป

เมื่อกรอกครบทุกช�องแล	วกดปุLม
เพื่อทําการบันทึกข	อมูล
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� เมื่อบันทึกข	อมูลเบื้องต	นเสร็จแล	วระบบจะแสดงหน	าจอ “ข	อมูลโดยสรุป”   
สรุปการรายงานผลการดําเนินการโครงการขององค7กรปกครองส�วนท	องถิ่น

� ผู	ใช	งานเลือกป_ที่ต	องการ ระบบจะแสดงข	อมูลโดยสรุปในรูปแบบ Infographic
และกราฟ
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3.บันทึกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
บันทึกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏบิตัิงาน ที่บรรจุอยู�ใน 
แผนปฏบิตัิการปCองกันการทุจริต ที่จัดทําส�งให	กับสํานักงาน ป.ป.ช.
• คลิกที่เมนู “โครงการ” และเลือกเมนูย�อย “บันทกึแผน”
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� ระบบจะแสดงหน	าจอบันทึกแผนซึ่งผู	ใช	งานต	องทํา
การบันทึกรายละเอียดของโครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน ที่อยู�ในแผนปฏิบัติการ
ปCองกันการทุจริตตามรูป เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบถ	วนแล	วให	ทําการบันทึกข	อมูล โดยมีปุLมต�างๆ 
ดังนี้

เมื่อต	องการบนัทึกเพียง 1 โครงการกด
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เมื่อต	องการบนัทึกเพียง 1 โครงการ

เมื่อต	องการบนัทึกโครงการต�อไป 
พร	อมกันหลายๆ โครงการ

เมื่อต	องการล	างข	อมูลที่ได	ทําการ
ปCอนไว	

กด

กด

กด



4.การบันทึกรายงานผลการดําเนินงาน
� เลือกเมนู “โครงการ” และเลือกเมนูย�อย “บันทึกรายงานผลการดาํเนนิงาน” 

ระบบจะแสดงโครงการทั้งหมดที่ได	บันทึก ผู	ใช	งานสามารถเลือกดูโครงการ
เปWนรายป_
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� หน	าจอ “รายการโครงการ” ระบบจะแสดงข	อมูลโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม/แนว
ปฏิบัติงาน ทั้งหมดที่บันทึกไว	 ผู	ใช	งานสามารถแก	ไขรายละเอียดและลบข	อมูลได	

� กดปุLม      เพื่อแก	ไขรายละเอียด
� กดปุLม      เพื่อทําการลบข	อมูล
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ความหมายของสัญลักษณ7
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• หน	าจอ “รายการโครงการ” ให	ทําการเลือกป_ที่ต	องดําเนนิการ ระบบจะแสดง
โครงการทั้งหมดในป_ดังกล�าว
• คลิกที่ปุLม        ด	านขวาสุดของตารางเพื่อทําการรายงานผลการดาํเนนิการ
รอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน ระบบจะแสดงหน	าจอตามสไลด7ถัดไป

���������	
�����	� ���ก�� �����

เลือกป_ที่ดําเนินการ
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� บันทึกงบประมาณที่ใช	ในการ
ดําเนินงาน

� บันทึกว�าโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน 

    ได	บรรจใุนข	อบญัญัติ/         
เทศบัญญัติ/แผนการดําเนินงาน 
หรือไม�

� บันทึกผลการดําเนินการ    
ระบบจะมีสถานะให	เลือกดังนี้ระบบจะมีสถานะให	เลือกดังนี้
� อยู�ระหว�างดําเนินการ
� ดําเนินการแล	วเสร็จ
� ไม�สามารถดําเนินการได	

     เมื่อผู	ใช	งานรายงานผลการ
ดําเนินงานเสร็จสิ้น 
กดปุLม           เพือ่บันทึกข	อมูล 
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� กรณีเลือก “ไม�สามารถ
ดําเนินการได	” ระบบจะ
แสดงตัวเลือกเพื่อให	
รายงานผล ดังนี้
� ไม�ได	รับงบประมาณ
� นโยบายผู	บริหาร

เปลี่ยนแปลง
� บุคลากรไม�เพียงพอ

อื่นๆ� อื่นๆ
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5.การแสดงผลรายงานโครงการทั้งหมด
� คลิกเมนู “โครงการ” เมนูย�อย “รายงานโครงการ

ทั้งหมด” เลือกป_งบประมาณที่ต	องการ ระบบจะแสดง 
ข	อมูลโครงการที่ได	ทําการบันทึกผลการดาํเนินงาน
เรียบร	อยแล	ว
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6. การตรวจผลประเมิน
� เลอืกเมนู “ขั้นสูง” เลอืกเมนูย�อย “ผลการประเมิน” ระบบจะแสดง 

ผลการประเมินตามแต�ละมิติ
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� เลอืกป_งบประมาณในช�อง “ผลการประเมินประจําป_” จะปรากฏผลคะแนน
ตามแต�ละมิติ
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7. การออกรายงาน
� เลือกที่เมนู “ออกรายงาน”
� ระบบจะเลือกป_ที่ต	องการออกรายงาน โดยมีรายงาน

ต�างๆ ดังนี้
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� รายงานผลการนาํแผนไปปฏบิัติ จําแนกรายมิติ
� ผู	ใช	งานเลือกรายงานรอบ 6 เดือน หรือ รอบ 12 เดือน ระบบจะแสดงรายงาน

ตามรอบที่เลือก

รายงานผลการนําแผนไปปฏิบัติ จําแนกรายมิติ รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท มิติ

โครงการ งบประมาณ ร�อยละการดําเนินการ

ตามแผน ดําเนินการแล�ว ตามแผน ใช�จริง โครงการ งบประมาณ

องค7การบริหาร
10 9 10,000 9,000 90 90
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องค7การบริหาร
ส�วนจังหวัด
นนทบุรี

1 10 9 10,000 9,000 90 90

2 15 12 15,000 12,000 80 80

3 10 8 10,000 8,000 80 80

4 5 3 5,000 3,000 60 60

รวม 40 32 40,000 32,000 80 80



� รายงานสถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจําป_งบประมาณ
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� รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการปCองกันการทุจริต 
จําแนกจํานวนโครงการ และงบประมาณ ตามมิติ

'����� ��� ����(	��
��('�)��(�

���
������* 1 ������* 2 ������* 3 ������* 4

1 	�'-ก������� ����
���
�
������(

'���� SAR 40 50 40 40 170

��*���#�
35 40 35 35 145

��*��#�4��#  
(���)

 100,000.00  150,000.00  300,000.00  5,500.00  555,500.00 
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� รายงานผลการนาํแผนไปปฏบิัติระดับจังหวัด กรณีจังหวัดนนทบุรี
o ผู	ใช	เลือกสรุปรายงานผลภาพรวมการนําแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด รอบ 6 เดือน หรือ 

รอบ 12 เดือนที่ต	องการ โดยตัวอย�างจะเปWนการรายงานที่เลือกรอบ 6 เดือน ของ
จังหวัดนนทบุรี

2 �������#<	������(�#<	� 15 ��	�

3 ... ...

*�ก�ก�!� 1 �������'�*�ก�ก�!� 59 #�ก
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8. การแก	ไขข	อมูลเบื้องต	นและการออกจากระบบ
� เมื่อต	องการปรบัปรุงแก	ไขข	อมูลเบื้องต	น ให	คลิกที่ชื่อ Login มุมบนขวา    

เลือกเมนู “Profile” ระบบจะแสดงหน	าจอข	อมูลเบื้องต	นให	ทําการแก	ไขปรับปรุง
� เลือกเมนู “Logout” เพื่อออกจากระบบ
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