
คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น                            หน้า     

 

คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

ส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

ปรับปรุงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 



คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น                            หน้า   2 

 

 

1. รู้จักระบบ e-PlanNACC         หน้า 3 

2. สิ่งที่จะต้องเตรียมการ          หน้า 4 

3. วิธีเข้าใช้งานระบบ          หน้า 5 

4. รหัสผู้ใช้งานและรหัสผา่น Username & Password    หน้า 8 

5. ข้อมูลพื้นฐาน profile          หน้า 10 

6. การบันทึกโครงการ/กิจกรรม        หน้า 13 

7. การแก้ไขโครงการ/กิจกรรม        หน้า 15 

8. การรายงานผลการด าเนินงาน        หน้า 18 

9. ผลการประเมิน           หน้า 23 

10. การออกรายงาน           หน้า 24 

11. ลืมรหสัผ่าน           หน้า 28 

12. ประเด็นปัญหาและค าถามทีพ่บบ่อย       หน้า 31 

13. ติดต่อสอบถาม           หน้า 33 

คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น                            หน้า   3 

 

ระบบ e-PlanNACC เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนาโดย

ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อรองรับการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยมีการประมวลผลและ

ค านวณในรูปแบบ Real Time มีผู้ใช้งาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร) 

และมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ก ากับดูแล ซึ่งประชาชนสามารถติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ผ่านระบบดังกล่าวได้เช่นกัน 

 ส าหรับขั้นตอนการเขา้ระบบ e-PlanNACC ควรใช้งานเว็บเบราว์เซอร์  Google 

Chrome  หรือสัญลักษณ์                  เพื่อจะได้ด าเนินการเตม็ประสทิธิภาพ  

1. รู้จักระบบ e-PlanNACC 
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2. สิ่งที่จะต้องเตรียมการ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการบันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ควรจัดเตรียมเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

โดยการน าข้อมูลทุกโครงการ/กิจกรรม ตามจ านวนที่มีอยู่ภายใน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาบันทึกไว้ ในระบบ e-PlanNACC         

ซึ่งรายละเอียดการบันทึกข้อมูลต่างๆ และวิธีการเข้าใช้งานโปรดดูที่หัวข้อ 

วิธีการเข้าใช้งานระบบ เป็นต้นไป 
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3. วิธีเข้าใช้งานระบบ 

1.เปิดเว็บเบราว์เซอร์           ไปที่ www.nacc.go.th   

2. คลิกที่แบนเนอร์ 

http://www.nacc.go.th
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3.เมื่อเปิดแบนเนอร์                      แล้วจะปรากฏรายละเอียด

ค าชี้แจงต่างๆ ดังนี้  

 
หากใช้งานครั้งแรกให้
คลิก เพื่อศึกษาวิธีการใช้
งานระบบอย่างละเอียด 

หากไม่ทราบรหัส Username 
ให้คลิก (รายละเอียดดูที่หัวข้อ 
4 รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
Username & Password” 
หน้า 8) 

เมื่อเข้าใจวิธีการใช้งาน  
และทราบรหสั Username 
ให้คลิกเพื่อเขา้ใช้งาน 
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4.เมื่อคลิกเปิดแบนเนอร์                       จะปรากฏหน้าจอ

ให้ Login เข้าสู่ระบบดังภาพ  

กรอกรหัสประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7 หลัก ในช่อง Username 

กรอกรหัสผ่าน (Password) ที่ก าหนดไว ้

ไม่ต้องกรอก

Password 

เข้าใช้คร้ังแรก 

5. คลิกปุ่ม                        เพื่อเข้าสู่ระบบ 
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4. รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
Username & Password 

4.1 ที่มาของรหัสผูใ้ช้งาน หรือ Username  
  รหัส Username คือ รหัสประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (7 หลัก) 

ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ หากจ าไม่ได้ สามารถย้อนกลับไปค้นหา

ได้ที่แบนเนอร์                           

  หรือ ค้นหาได้ที่ http://www.dla.go.th/servlet/InfoServlet 

  หากคลิกที่แบนเนอร์ดังกล่าวหรือเข้าเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว จะปรากฏ

หน้าจอดังภาพ 

พิมพ์ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อค้นหารหัส เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง จ.นครสวรรค์        

ให้พิมพ์เฉพาะ “อ่างทอง”  

คลิกปุ่มค้นหา  

น าไปกรอกท่ีช่อง 
Username 

1 

2 3 
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4.2 ที่มาของรหัสผา่น หรือ Password  

  รหัส Password คือ รหัสผ่านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องก าหนดเองเมื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรก                            

  การก าหนด Password กรณีเข้าใช้งานระบบ หรือ Login เป็น
ครั้งแรก ให้กรอกข้อมูลพื้นฐานให้ครบทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูล
พื้นที่และผู้บริหาร และข้อมูลผู้ประสานงาน ซึ่งการก าหนด Password อยู่ที่
แท็บ “ข้อมูลผู้ประสานงาน”  เมื่อก าหนดเสร็จแล้วให้คลิก             
รายละเอียดปรากฏหน้าจอดังภาพ  

ก าหนด Password สามารถก าหนด
เป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลขกี่หลักก็ได้  

และไม่จ ากัดความยาว 
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5. ข้อมูลพื้นฐาน / Profile 

ข้อมูลพื้นฐาน / Profile  

  ข้อมูลพ้ืนฐาน / Profile เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอกเมื่อเข้าใช้
งานครั้งแรก เพื่อให้ทราบข้อมูลทั่วไป และผู้ประสานงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. จะได้ติดต่อ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นแหล่งในการก าหนดหรือ
เปลี่ยนรหัสผ่าน Password เพื่อเข้าสู่ระบบอีกด้วย 

  ส าหรับการบันทึก/แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน มีจ านวน 3 ประเภท ได้แก่ 
ข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูลพื้นที่และผู้บริหาร และข้อมูลผู้ประสานงาน  หากกรอกข้อมูล
พื้นฐานครบถ้วนแล้วเสร็จ ให้คลิกปุ่ม               รายละเอียดปรากฏดังภาพ 
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6. การบันทึกโครงการ/กิจกรรม 

คลิกเมน ู
บันทึกโครงการ/กิจกรรม 

1 

กรอกชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต      
ทีละโครงการ/กิจกรรม 

2 
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กรอกและระบุรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

ปุ่มนี้จะบันทกึ
รายละเอียดโครงการนี้ 
และกลับไปสู่หน้าแรก 

ปุ่มนี้จะบันทกึรายละเอียด
โครงการนี้และกลับไปสู่

เมนูบันทึกโครงการอีกคร้ัง 

เมื่อต้องการล้างข้อมูล
รายละเอียดโครงการที่กรอกไว้ 

3 

4 
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7. การแก้ไขโครงการ/กิจกรรม 

คลิกเมน ู
แก้ไขโครงการ/กิจกรรม 

จะปรากฏ 
ตารางรายช่ือโครงการ/

กิจกรรมทั้งหมดของ อปท. 

1 

2 
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คลิกเพือ่แก้ไขรายละเอยีดโครงการ 

หากคลิกจะลบโครงการ 

หากมีสัญลักษณ์นี้ก ากับโครงการใด แสดงว่า
ส านักงาน ป.ป.ช. ปฏิเสธโครงการดังกล่าว 

เนื่องจากไมส่อดคล้องกับมิติที่ก าหนด 

หากมีสัญลักษณ์นี้ก ากับโครงการใด แสดงว่า
ส านักงาน ป.ป.ช. รับรองโครงการดังกล่าว

ว่าสอดคลอ้งกับมิติที่ก าหนด 

3 
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จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดการแก้ไขโครงการ 4 

แก้ไขรายละเอียด 

คลิกปุ่มเมือ่แก้ไข
เรียบร้อย 

5 

หากต้องการลบโครงการให้คลิ๊กสัญลักษณ์              จะปรากฏข้อความเตือนตามภาพ 

แล้วให้คลิ๊กตกลง 
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8. การรายงานผลการด าเนินงาน 

คลิกเมนู 
รายงานผลการด าเนินงาน 

1 

จะปรากฏ 
หน้ารายงานผล โดยให้คลิก

รายงานผลประจ าปีงบประมาณใด 

2 
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จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
เมื่อคลิกปีงบประมาณที่จะรายงานผล

จะปรากฏรายละเอียดสถานะ 
ของทุกโครงการ 

3 
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คลิกสัญลักษณ์              เพ่ือรายงานผล
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

4 
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รายงานรายละเอยีด
สถานะการด าเนินงานตามรอบ 

ประจ าทุกปี 

5 

คลิกปุ่มเมือ่รายงานผล
เรียบร้อย 

6 
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คลิกปุ่ม ออกรายงาน 
สามารถออกรายงานรูปแบบไฟล์  

Microsoft Excel เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

8 

คลิกเมนู 
รายงานผลการด าเนินงาน 

7 

หากรายงานผลการด าเนินงานแล้ว และต้องการออกรายงานสรุป

สถานะรายโครงการให้ด าเนนิการตามขั้นตอนที่ 7 ต่อไป 
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9. ผลการประเมิน 

คลิกเมน ู
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน  

  เป็นเมนูที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตที่จัดท าขึ้นมีผลการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. กี่คะแนน 

1 

ผลการประเมินของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 

เลือกปีที่เริม่แผน 
2 3 
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10. การออกรายงาน 

การออกรายงาน  

  การออกรายงานมี 2 ประเภท ได้แก่ สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผน และตารางสรุปผลการน าแผนไปปฏิบัติในระดับจังหวัด 

10.1 การออกรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 

คลิกเมน ู
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

1 

หน้าจอแสดงผลการด าเนินการตามแผน 2 
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หน้าจอรายละเอียดผลการด าเนินการตามแผน 
ระบบจะค านวณปีงบประมาณล่าสุดที่รายงานตามหัวข้อ 

ซึ่งสามารถเปลี่ยนรอบและปีงบประมาณท่ีค านวณได้ 
หากจะน าข้อมูลหน้านี้ไปใช้ประโยชน์ 

ให้คลิกขวาที่หน้าจอ >> คลิกที่ Print (พิมพ์)  

3 
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10.2 การออกรายงานตารางสรุปผลการน าแผนไปปฏิบัติในระดับจังหวัด 

คลิกเมน ู
ตารางสรุปผลการน าแผนไปปฏิบัติ 

ในระดับจังหวัด 

1 

เลือกปีที่น าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
และรอบรายงาน 

2 
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เมื่อเลือกปีท่ีน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
และรอบรายงานแล้วจะปรากฏรายชื่อ 
อปท. ภายในจังหวัดทั้งหมดว่ามีมีระดับ

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเท่าใด 

3 

หากจะน าข้อมูลหน้านี้ไปใช้ประโยชน์ 
ให้คลิกขวาที่หน้าจอ >> คลิกที่ Print (พิมพ์)  4 
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11. ลืมรหัสผ่าน 

ลืมรหัสผ่าน  

  หากจ ารหัสผ่าน Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ e-PlanNACC
ไม่ได้ ให้ด าเนินการดังภาพ 

คลิก 
ลืมรหัสผ่าน 

1 



คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น                            หน้า   29 

 

กรอกรหัส อปท. 
7 หลัก 

2 

กรอกอีเมล์ที่ระบุไว้ 
ในข้อมูลพื้นฐาน 

3 

คลิก 
ขอรหัสผ่าน 

4 
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9999999 

ระบบสุ่มรหัสผ่านใหม่
ให้น าไปกรอกหน้า      

Login 

5 

คลิกเพื่อกลับไปหน้า 
Login 

6 

9999999 

email 
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12.ประเด็นปญัหาและค าถามที่พบบ่อย 

1. ถาม หากลงทะเบียนเข้าใช้งาน แต่เมื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไประบบแจ้งว่า “ไม่พบผู้ใช้งาน” เกิด

จากอะไร 

 ตอบ เกิดจากการกรอก Username หรือ Password ไม่ถูกต้องให้ด าเนินการศึกษารายละเอียด

ตามคู่มือฯ หน้า 9 และหน้า 28 

 

2. ถาม การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในช่องรายได้ใช้ตัวเลขของปีงบประมาณใด  

 ตอบ ใช้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3. ถาม E-mail จ าเป็นต้องกรอกหรือไม่ 

 ตอบ จ าเป็นต้องกรอก เนื่องจากระบบจะใช้ตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานเพ่ือขอรับรหัสผ่าน 

(Password) ใหม่ หากลืมรหัสผ่าน 

 

4. ถาม  หากต้องการแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูลพื้นท่ีและผู้บริหาร และข้อมูล    

ผู้ประสานงาน ต้องด าเนินการอย่างไร 

 ตอบ  เมื่อเข้าระบบแล้ว ให้คลิกท่ีมุมขวาของหน้าจอ 

คลิกเลือก Profile 

1 

2 

3 

คลิกปุ่มบันทึก 
หากแก้ไขเสร็จแล้ว 

เลือกแก้ไขข้อมูล

พื้นฐาน 4 
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5. ถาม เหตุใดจึงไม่สามารถบันทึกโครงการและรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561  

 ตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถบันทึกโครงการและรายงานผลการด าเนินงานได้

ตามปีงบประมาณท่ีแผนผ่านเกณฑ์เท่านั้น 

 

6. ถาม หากต้องการพิมพ์รายงานในระบบต้องท าอย่างไร 

 ตอบ ศึกษารายละเอียดได้ที่หน้าท่ี 22 และหน้าท่ี 24-27 

 

7.  ถาม กรณีโครงการสอดคล้องหลายมิติจะบันทึกข้อมูลอย่างไร 

 ตอบ ให้คลิกเลือกเมนูบันทึกโครงการ จากนั้นเลือกมิติที่สอดคล้องเพิ่มเติม (ถ้ามี)     

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ถาม  เมื่อโครงการของ อปท. ได้รับการแจ้งเตือนสัญลักษณ์ปฏิเสธโครงการ            

จะต้องด าเนินการอย่างไร 

 ตอบ ไม่ต้องรายงานผลการด าเนินงานในระบบ 

 

9. ถาม ผลการน าแผนไปปฏิบัติก าหนดเกณฑ์ในการประมวลผลอย่างไร 

 ตอบ รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 

  ระดับมาก ร้อยละ 50 ขึ้นไป  ระดับมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  ระดับปานกลาง  ร้อยละ 20-49 ระดับปานกลาง ร้อยละ 50-79 
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