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บทท่ี 1  

การใชโปรแกรมเบ้ืองตน 
 

ระบบบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเปนระบบงานท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการประชาชน สํานัก

แผนงานและสารสนเทศ สําหรับใชในการบริหารจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําชมเชยท้ังจากประชาชนท่ีเขารับ

บริการ และประชาชนท่ัวไป โดยผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปน การเดินทางมารองเรียนดวยตนเอง หนังสือรองเรียน โทรศัพท 

โทรสาร หรือจากหนวยงานภายนอก  

การพัฒนาระบบครั้งน้ีจะมีชองทางการรับเรื่องรองเรียนผานทางเวปไซดของกรมปาไมเพ่ิมอีก 1 ชองทาง ท้ังน้ีเพ่ือเปนการ

อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ 
 

ระบบจะแบงผูใชงาน (User) ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

กลุมท่ี 1  ผูรองเรียน  หมายถึง ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความประสงคจะสงเรื่องรองเรียน ผานทาง Website ของกรมปาไม 

โดยการทํางานของผูรองเรียน จะมีขั้นตอนการทํางานโดยสรุป ดังนี้ 

1. สงเรื่องรองเรียน 

2. ติดตามเรื่องรองเรียน 
 

กลุมท่ี 2 ศูนยบริการประชาชน  เปนหนวยงานของกรมปาไมท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการเรื่องรองเรียนท่ีสงมาทางชองทาง

ตางๆ เชน การเดินทางมารองเรียนดวยตนเอง หนังสือรองเรียน โทรศัพท ทางโทรสาร หรือจากหนวยงานภายนอก เปนตน  

โดยการทํางานของศูนยฯ จะมีขั้นตอนการทํางานโดยสรุป ดังนี้ 

1. การรับเรื่องรองเรียน 

2. การพิจารณากลั่นกรองเบ้ืองตน 

3. การสงเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

4. การตรวจสอบ และติดตามความกาวหนา 

5. การปดเรื่องรองเรียน 
 

กลุมท่ี 3 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เปนหนวยงานท่ีถูกรองเรียน ซึ่งมีหนาท่ีจะตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และ

รายงานผลการดําเนินการกลับมาท่ีศูนยบริการประชาชน รวมถึงการเสนอปดเรื่อง กรณีท่ีดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว 

โดยการทํางานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ จะมีขั้นตอนการทํางานโดยสรุป ดังนี้ 

1. การรับเรื่องและดําเนินการ 

2. การรายงานผลการดําเนินการ 

3. การเสนอปดเรื่องรองเรียน 
 

ขั้นตอนการทํางานแสดงตามแผนภาพ ดังนี้ 
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วิธีการใชงานโปรแกรมเบ้ืองตน ดังนี้ 
 

1. การเขาสูระบบงาน (Log In) 

1.1 พิมพ URL ระบบงานในชองท่ีอยู (Address) จากน้ันกดปุม Enter บนแปนพิมพ เพ่ือเขาสูระบบงาน  
 

1.2 ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับการ Log In เขาใชระบบงาน จากน้ันใหพิมพ “รหัสผูใช” และ “รหัสผาน” แลว Click ท่ีปุม 

 เพ่ือเขาสูระบบงาน ดังภาพ 
 

 
 

 พิมพ “รหัสผูใช” และ “รหัสผาน” 

แลว Click ปุม “เขาใชงาน” 
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2. การออกจากระบบงาน 

เมื่อตองการออกจากระบบงาน ให Click ท่ีปุม    ท่ีอยูดานมุมบนขวาของหนาจอ ดังภาพ 
 

 
 

3. เง่ือนไขการกรอกขอมูล 

3.1 ชองท่ีบังคับใหกรอกขอมูลจะมี * (ดอกจันสีแดง) เชน ประเภทเรื่องรองเรียน, ช่ือเรื่อง, เน้ือหา เปนตน หากไมกรอก

ขอมูลในชองดังกลาว ระบบจะไมอนุญาตใหบันทึกขอมูล 
 

 
 

3.2 ชองท่ีมีขอมูลพ้ืนฐานใหเลือก จะมคีําวา “เลือกขอมูล” แสดงใหในชอง เชน ตําบล, อําเภอ, จังหวัด เปนตน ใหพิมพคํา

หรือขอความบางสวน ระบบจะแสดง List รายการขอมูลข้ึนมาใหเลอืก ดังภาพ  
 

 
 

3.3 ชองขอมูลวันท่ี ใหพิมพตัวเลข 8 หลักติดกัน เชน 15042556 (วันเดือนป) แลวกดปุม Enter ระบบจะใสขีดระหวางวันท่ี

ใหอัตโนมัติ ดังตัวอยาง  หรือหากตองการเลือกวันท่ีจากปฏิทิน ให Click ท่ีรูป  ดานหลังชองวันท่ี 
 

4. ความหมายของสัญลักษณ (ICON) 
 

 

 ใชเมื่อตองการจัดเก็บขอมลู 
  

 ใชเมื่อตองการเคลยีรขอมลูในหนาจอ 
  

 
ใชเมื่อตองการพิมพรายงาน 

  

 
ใชเมื่อตองการสงขอมูลใหศูนยบรกิารประชาชน 

  

 
ใชเมื่อตองการแนบ file เอกสารในรายการขอมลู 

  

 
ใชเมื่อตองการกลับไปยังหนาจอการทํางานหลัก 

  

 
ใชเมื่อตองการพิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพ 

  

 /  ใชเมื่อตองการออกรายงานในรูปแบบของ Microsoft Word/Microsoft Excel 

  

 

 Click ที่ปุมนี้เพื่อออกจากระบบ 
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บทท่ี 2 

วิธีการสงและติดตามเรื่องรองเรียน : สําหรับประชาชนท่ัวไป 
 

เปนระบบงานท่ีใชสําหรับการสงเรื่องรองเรียน และติดตามเรื่องรองเรียนของประชาชนท่ัวไป โดยจะสามารถแจงเรื่อง

รองเรียนได 3 ชองทาง ประกอบดวย เว็บไซต, โทรศัพท และทางไปรษณีย โดยเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตามเรื่องรองเรียน

ดวยตนเองโดยผานทางเว็บไซดได  
 

วิธีการสงและติดตามเรื่องรองเรียน สําหรับประชาชนท่ัวไป ประกอบดวยงานยอย ดังน้ี 

1. การสงเรื่องรองเรียน 

2. การติดตามเรื่องรองเรียน 
 

1. การสงเรื่องรองเรียน 

เปนหนาจอท่ีเปดใหประชาชนท่ัวไปเขามาแจงเรื่องรองเรียนโดยผานทางเว็บไซตของกรมปาไม พรอมกับดําเนินการจัดสง

เรื่องรองเรียนดังกลาวใหกับศูนยบริการประชาชนเพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป  
 

โดยจะมีวิธีการใชงานโปรแกรม ดังน้ี 
 

1. สงเร่ืองทางเว็บไซต  

1.1 ให Click ท่ีเมนู “สงเรื่องรองเรียน” ในหนาจอแรก จะพบหนาจอการทํางาน ดังภาพ  
 

 
 

เมื่อเขามาในหนาจอการทํางานจะพบเมนูดานซาย ซึ่งสามารถแจงเรือ่งรองเรียนได 3 ชองทางคือ เว็บไซต, 

โทรศัพท, ไปรษณีย โดยเมื่อเขามาในครั้งแรกระบบจะแสดงหนาจอการทํางานไวท่ีเมนู “เว็บไซต”  
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1.2 สงเรื่องรองเรยีน โดยการบันทึกขอมูลท่ีตองการรองเรียนลงในหนาจอการทํางาน ดังน้ี 
1.2.1 ชอง “วันเดือนป” ท่ีแจงเรื่องและ “เวลา” จะแสดงใหอัตโนมตัิตามวันและเวลาจริง 

1.2.2 ระบุขอมูลผูรองเรียน ดังน้ี 

1.2.2.1 พิมพ “เลขประจาํตัวประชาชน” ลงในชองขอมูลใหถูกตอง หากระบุเลขผดิระบบจะเช็ค

ตัวเลขตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดระบบจะแจงเตือน ดังภาพ 
 

 
 

เมื่อกดปุม  ระบบจะเคลยีรเลขบัตรประชาชนท่ีผิดออกจากชองขอมลูและใหระบุใหม 
 

1.2.2.2 ระบุ “คํานําหนาช่ือ” ตามขอมลูท่ีกําหนด 

1.2.2.3 พิมพ “ช่ือ-นามสกุล” ลงในชองขอมูล 

1.2.2.4 ระบุ “วันเดือนปเกิด” โดยพิมพตวัเลข 8 ตัวติดกัน เชน 01122556 เมื่อระบุเสรจ็กดปุม 

Enter ระบบจะคํานวณ “อายุ” ใหอัตโนมัต ิ

1.2.2.5 ระบุขอมูล “ท่ีอยู” โดยในชอง ตําบล, อําเภอ, จังหวัด ใหพิมพท่ีชอง ตําบลและเลือกจากช่ือท่ี

แสดงเทาน้ัน ดังภาพ 
 

  
 

เมื่อเลือกตําบล อําเภอ จังหวัด จากขอมูลท่ีแสดงระบบจะนําไปใสในแตละชองของ 

ตําบล, อําเภอ, จังหวัด ใหอัตโนมตัิ 
 

1.2.2.6 เมื่อระบุขอมลูในสวนของ “ขอมูลผูรองเรยีน” เสรจ็แลวจะไดขอมูล ดังตัวอยาง 
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1.2.3 ระบุขอมูลเรื่องรองเรยีน ดังน้ี 

1.2.3.1 เลือก “ประเภทเรื่อง” ท่ีตองการรองเรียน 

1.2.3.1.1 ระบุ “ช่ือเรื่อง” ท่ีตองการรองเรียน 

1.2.3.1.2 ระบุ “เน้ือหารองเรียน” โดยพิมพเน้ือหาของเรื่องท่ีตองการรองเรียน 

1.2.3.1.3 กรณีมเีอกสารแนบ ให Click ท่ี  เพ่ือแนบไฟลท่ีตองการ

รองเรียน ดังตัวอยาง 

 
หรือสามารถลากไฟลท่ีตองการแนบมาวางในสวนของ “เอกสารแนบ” ได ดังตัวอยาง 
 

  

1.2.3.2 เมื่อระบุขอมลูในสวนของ “ขอมูลเรื่องรองเรียน” เสร็จแลวจะไดขอมูล ดังตัวอยาง 
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1.2.3.3 จากน้ันให Click ท่ีปุม  เพ่ือสงเรื่องรองเรียนใหกับเจาหนาท่ีศูนยบรกิาร

ประชาชน เพ่ือดําเนินการตอไป 
 

1.3 หลังจากท่ีสงคํารองเรียบรอยแลวระบบจะแสดง “เลขทะเบียนรับเรือ่งรองเรียน” ข้ึนมาให ดังภาพ และพรอมกัน

น้ีระบบไดทําการจดัสงเลขทะเบียนรับเรื่องรองเรียนชุดน้ีไปยัง e-mail address ตามท่ีแจงไว เพ่ือใชสําหรับการ

ติดตามเรื่องรองเรียนตอไป 
 

 
 

2. แจงเร่ืองทางโทรศัพท 

2.1 ให Click ท่ีเมนู “โทรศัพท” ท่ีอยูดานซายของหนาจอ จะพบหนาจอแสดงหมายเลขโทรศัพท ดังภาพ 
 

 
 

 ผูรองเรยีนสามารถโทรศัพทรองเรยีนไดตามเบอรโทรศัพทท่ีแสดงในหนาจอน้ี  

 

3. แจงเร่ืองทางไปรษณีย 
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3.1 ให Click ท่ีเมนู “ไปรษณยี” ท่ีอยูดานซายของหนาจอ จะพบหนาจอแสดงรายละเอียดท่ีอยูสาํหรับการจัดสงเรื่อง

รองเรียนทางไปรษณีย ดังภาพ 
 

 
 

ผูรองเรยีนสามารถทําหนังสือหรือจดหมายรองเรียนและสงมาตามท่ีอยูท่ีแสดงในหนาจอน้ี
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2. การติดตามเรื่องรองเรียน 

เปนหนาจอท่ีใชสําหรับการตรวจสอบ และติดตามเรื่องรองเรียนท่ีประชาชนแจงผานทางเว็บไซตของกรมปาไม โดยผู

รองเรียนจะสามารถเขาไปตดิตามผลการดําเนินงานของเรื่องท่ีรองเรียนได โดยจะมีวิธีการใชงานโปรแกรม ดังน้ี 
  

1. เมื่อเปดหนาจอ “ติดตามเรื่องรองเรียน” จะพบหนาจอสําหรับใหกรอก “เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน และอีเมล” ตามท่ี

ไดแจงไวตอนสงท่ีเรื่องรองเรียนผานเว็บไซต ดังภาพ 
 

 
 

  กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน และ e-mail address ใหถูกตองตรงตามท่ีไดแจงไวตอนท่ีสงเรื่องรองเรียน 

จากน้ันให Click ท่ีปุม  ระบบจะแสดงรายการเรื่องรองเรียนข้ึนมาให ดังภาพ  
 

 
 

2. การแสดงรายละเอียดของขอมูล  
2.1 หากตองการใหแสดงรายละเอียดของเรื่องท่ีรองเรียนในแตละรายการ จะสามารถทําไดโดยการ Click ท่ีช่ือเรื่องท่ี

ตองการจะพบหนาจอสําหรับกรอกขอมูล “เลขทะเบียนรับเรื่องรองเรียน” ข้ึนมาให ดังภาพ 
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2.2 ใหกรอกเลขทะเบียนรับเรื่องรองเรียน ตามท่ีไดรบัใน e-mail address และเมื่อระบุเลขทะเบียนรับเรื่องรองเรียน

เสร็จแลว ให Click ท่ีปุม  ระบบจะแสดงรายละเอียด และสถานการณดําเนินการของเรื่องท่ีรองเรยีนแสดง

ข้ึนมาให ดังภาพ 

 

2.2.1 กรณเีรื่องอยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา ระบบจะแสดงรายละเอียดของขอมลู ดังภาพ 
 

 
 

2.2.2 กรณีท่ีมีการ “ปดเรื่อง” เรียบรอยแลวระบบจะแสดงรายละเอียดของขอมูล ดังภาพ 
 

 
 

  หากตองการติดตามเรื่องอ่ืนตอ ให Click ท่ีปุม  ระบบจะกลับไปยังหนาจอติดตามเรื่องรองเรียน 
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