
คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC v2.0 
ส าหรับ อปท. 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ปรับปรุงล่าสุด 5 พฤษภาคม 2563 



หน้าหลัก 

ข้อมูลพื้นฐาน 

จัดการโครงการ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินแผนฯ 

สารบัญ 



หน้าหลัก 

เมนูหลัก ส าหรับการเข้าใช้งาน
ส่วนต่าง ๆ ของระบบ 

การด าเนินงานใน 
รอบ 12 เดือน 

การด าเนินงานใน 
รอบ 6 เดือน 



ข้อมูลพื้นฐาน 

เปลี่ยนรหัสผ่าน : เป็นส่วนส าหรับ
การตั้งรหัสผ่านใหม่ 

ข้อมูลพื้นฐาน : เป็นส่วนของการบันทึก
ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ในเรื่องของ 
- ข้อมูลที่ต้ัง  
- ข้อมูลพื้นที่และผู้บริหาร  
- และข้อมูลผู้ประสานงาน 



ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลที่ต้ัง : เลือกขนาดของ อปท. และที่ตั้งท าการ  



ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นที่และผู้บริหาร: กรอกขนาดพื้นที่ของ อปท. หน่วยเป็นตาราง
กิโลเมตร เฉพาะตัวเลข จ านวนประชากร รายได้ของ อปท. และชื่อ
ผู้บริหาร 



ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลผู้ประสานงาน : กรอกข้อมูลของผู้
บันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับ อปท. และข้อมูลอ่ืน ๆ 
แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 



เปลี่ยนรหัสผ่าน 

เปลี่ยนรหัสผ่าน : ส าหรับ อปท. ที่
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการกรอก
รหัสผ่านเดิม 1 ครั้งและ รหัสผ่านใหม่ 2 
ครั้ง แล้วกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อเปลี่ยน
รหัสผ่านส าเร็จ ให้ออกจากระบบ แล้ว
เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ 



จัดการโครงการ 

สร้างโครงการ : เป็นส่วนของการสร้างโครงการ 

แก้ไขโครงการ : เป็นส่วนของการแก้ไขข้อมูล/ลบ
โครงการ 

บันทึกรายงานผลโครงการ : เป็นส่วนของการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

ขอเพิ่ม/ลดโครงการ : เป็นส่วนของการขอ
ปรับแก้ไขโครงการตั้งต้น 



สร้างโครงการ 

การเลือกปีที่ด าเนินการ กรณีเป็นโครงการที่
ด าเนินการทุกปีให้เลือกให้ครบ เพื่อจะได้สร้าง
โครงการครั้งเดียว ส าหรับการใช้ทั้ง 4 ปี 

เลือกโครงการตามแผนฯ กรณีเป็นโครงการที่
บรรจุอยู่ในแผนฯ  

เลือกโครงการที่ขอท าเพิ่มเติมจากแผนฯ กรณีเป็น
โครงการที่ อปท. ขอรายงานเพิ่มเติมจากแผนฯ  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ 



สร้างโครงการ 

เลือกไตรมาสที่คาดว่าจะด าเนินการ 
กรณีไม่ทราบเนื่องจากไม่อยู่ในแผน 
ให้เลือกไตรมาส 1 

เลือกประเภทของโครงการที่บันทึก 



สร้างโครงการ 

เลือกมิติที่สอดคล้องกับโครงการ 
อยากน้อย 1 มิติ และหากมีมิติที่
สอดคล้องเพิ่มเติม ให้เลือกมิติจาก
ส่วนที่ 2 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน หากเลือกใช้งบประมาณ กรุณากรอก
จ านวนงบประมาณ กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น ใส่ทศนิยมได้ 2 ต าแหน่ง 



สร้างโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1  

วัตถุประสงค์ของโครงการ กรุณากรอกไม่เกิน 4000 
ตัวอักษร 

หมายเหตุของโครงการ หากไม่มี เว้นว่างไว้ได้ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกโครงการ หากส่วนใดที่ยังกรอก
ไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถบันทึกได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนว่า ขาดส่วนใด 



แก้ไขโครงการ 

รายการโครงการ เรียงจากโครงการที่สร้าง
ล่าสุดอยู่ด้านบน 

เลือกปีงบประมาณ ที่ต้องการด าเนินการแก้ไข 

สถานะต่าง ๆ ของโครงการ 

เลือกการ
ด าเนินการที่
ต้องการ แก้ไข/
ลบ โครงการ 



แก้ไขโครงการ 

การแก้ไขโครงการจะเหมือนกันการสร้างโครงการ กรณีเป็นโครงการท่ีจะไม่
ด าเนินการแล้ว หรือไม่สามารถด าเนินการได้ โดยเลือก  
“โครงการที่ขอปรับลดจากแผน” และกดปุ่ม “บันทึก” 



บันทึกรายงานผลโครงการ 

เลือกรอบการ
รายงานที่ต้องการ 
หากรายงานแล้ว 
ปุ่มกด จะเป็นสีเขียว 

สถานะของการด าเนินงาน 

เลือกปีงบประมาณที่ต้องการบันทึกรายงานผลโครงการ 



บันทึกรายงานผลโครงการ (ต่อ) 

แบบฟอร์มการบันทึกรายงานผลโครงการ ส่วนรายละเอียด
โครงการ จะแสดงชื่อโครงการ และงบประมาณ 



บันทึกรายงานผลโครงการ (ต่อ) 

หากโครงการถูกบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ/แผนการด าเนินงานให้เลือกข้อนี้ 

สถานะการด าเนินงาน  

หากเป็นโครงการที่มีการตั้งงบประมาณ จะแสดง
ส่วนนี้ กรุณากรอก หากยังไม่เบิกจ่าย ให้ใส่ 0 



ข้อเพิ่ม/ลดโครงการตั้งต้น 

ข้อเพิ่ม/ลด โครงการตั้งต้น กรอกจ านวนที่ต้องการขอปรับ  
(จ านวนโครงการที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ) 
แล้วกดปุ่ม “บันทึก”  



ข้อเพิ่ม/ลดโครงการตั้งต้น 

การขอเพิ่ม/ลดโครงการ หากต้องการขอปรับเพิ่ม/ลดโครงการ กดปุ่ม “ขอปรับเพิ่ม/ลด
โครงการตั้งต้น” สามารถยกเลิกการขอได้ด้วยการกดปุ่ม “ยกเลิกการแก้ไข” 

สถานะต่าง ๆ ของ
การขอปรับเพิ่ม/ลด
โครงการ  



สรุปผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของการด าเนินงาน: เป็นส่วนของการ
สรุปภาพรวมการด าเนินงานของ อปท. 

ผลการด าเนินงานตามแผนฯ : อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุง 

ผลการน าแผนฯ ไปปฏิบัติระดับจังหวัด : เป็น
ส่วนของผลการน าแผนฯไปปฏิบัติทั้งจังหวัด 

ระดับความเป็นธรรมาภิบาล : อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุง 



ภาพรวมของการด าเนินงาน 

ผลการน าแผนไปปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 
เฉพาะโครงการท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ภาพรวมจ านวนโครงการ และงบประมาณของ อปท. แยกตามมิต ิ



ภาพรวมของการด าเนินงาน (ต่อ) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ แยก
ตามมิต ิ

การเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามิติ 

สถานะการบันทึกการรายงานผล
การน าแผนฯ ไปปฏิบัติ 



ผลการด าเนินงานตามแผน 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผน เพื่อดูสถานะของการด าเนินการในแต่ละโครงการ 
โดยเลือก ปีงบประมาณ และรอบการรายงานผลด้านบน 



ผลการด าเนินงานตามแผน (ต่อ) 

การ Export pdf สามารถกรอก 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
โดยต้องกรอกชื่อ-สกุลผู้รายงาน 
และต าแหน่งก่อนท่ีจะกดปุ่ม 
“Export pdf” 



ผลการน าแผนฯ ไปปฏิบัติระดับจังหวัด 

ผลการน าแผนฯ ไปปฏิบัติระดับจังหวัด แสดงคะแนนของ อปท. ภายใน
จังหวัด สามารถเลือกดูเฉพาะ อ าเภอ ปีงบประมาณ และรอบการรายงาน
ผลได้ 



ระดับความเป็นธรรมาภิบาล 



ผลการประเมิน 

คะแนน SAR : ผลการประเมินคะแนนแผนฯ 



คะแนน SAR 

ผลการประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 


