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4-1 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

โปรแกรมจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

การเรียกใช้โปรแกรม 
กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมผู้ใช้งำนจะต้องเปิดโปรแกรมเบรำเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr.udoncity. 

go.th/  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1 กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 

เมื่อคลิกเข้ำสู่โปรแกรมจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์แล้วจะปรำกฏหน้ำจอใช้งำนระบบดังรูปที่ 3 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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4-2 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

การเข้าใช้งานระบบ 
 โปรแกรมจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์  ได้จัดระบบกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประชำชน
ทั่วไป  เจ้ำหน้ำศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์  และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน  ซึ่งผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะใช้โปรแกรมท่ีมี
ควำมสำมำรถแตกต่ำงตำมสิทธิ์ในกำรใช้งำน 
  

 
รูปที่ 3  หน้ำจอแรกของโปรแกรมจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 

 
ข้อมูลเบื้องต้น  โปรแกรมจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์มีส่วนกำรท ำงำนหลักแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

เมนูส าหรับผู้ร้องเรียน เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่  (เมนู Login) 

1.  ใช้ส ำหรับให้ผู้ร้องเรียน
ส่งเรื่องรำวร้องทุกข์ 

 
ใช้ส ำหรับให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำสู่
ระบบเพ่ือจัดกำรข้อมูล
เรื่องรำวร้องทุกข์ 

2.   
ใช้ส ำหรับให้ผู้ร้องเรียน
ติดตำมควำมคิดหน้ำ 

  

 
1. การส่งค าร้องทุกข์ 
1.1 การส่งค าร้องทุกข์ส าหรับประชาชน 

1.1 (1) จำกรูปที่ 3 คลิกที่ปุ่ม “ส่งค ำร้องทุกข”์ จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับกรอกค ำร้องทุกข์ ดังรูปที่ 4 

2 

1.1 1.2 

1 
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4-3 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 
 

รูปที่ 4  หน้ำจอบันทึกค ำร้องทุกข์ส ำหรับประชำชน 
 

1.1 (2) กรอกข้อมูลผู้ร้องทุกข์ เพ่ือแสดงตัวตนและเป็นข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อกลับ 
1.1 (3) กรอกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือกล่ำวถึงสิ่งที่ต้องกำรให้แก้ไขปัญหำ 
1.1 (4) ถ้ำหำกมีรูปประกอบ ให้คลิกท่ีปุ่ม “Browse..” เพ่ือท ำกำรแนบไฟล์รูปภำพ 
1.1 (5) ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกค ำร้อง และรับ

รหัสส ำหรับไว้ใช้ในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนต่อไป (ในหัวข้อที่ 2.1) 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมำยดอกจัน (*) หมำยถึง ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
1.2 การส่งค าร้องทุกข์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

คลิกท่ี “เมนูจัดกำรเรื่องร้องทุกข์”  “สร้ำงเรื่องร้องทุกข์ใหม”่ 
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4-4 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 
 

รูปที่ 5  หน้ำจอบันทึกค ำร้องทุกข์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

1.2 (1) กรอกข้อมูลกำรร้องทุกข์ของประชำชน โดยอธิบำยรำยละเอียดให้เหลือเฉพำะงำนของส ำนัก/กอง
ที่จะส่งงำนให้ พร้อมกับแนบไฟล์ส ำเนำเอกสำรค ำร้องต่ำงๆ หรือรูปถ่ำย หรือแคปหน้ำจอกำรร้องทุกข์ (กรณีทีมี่
ค ำร้องมำทำงโซเชียลเน็ตเวิร์ค) 

1.2 (2) เลือก ส ำนัก/กอง ทีร่ับผิดชอบกำรแก้ไขปัญหำนี้ 
1.2 (3) ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกค ำร้อง และรับ

รหัสส ำหรับไว้ใช้ในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนต่อไป (ในหัวข้อที่ 2.1) 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมำยดอกจัน (*) หมำยถึง ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
2. การติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ 
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4-5 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

2.1 การติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ส าหรับประชาชน 
2.1 (1) จำกรูปที่ 3  คลิกท่ีปุ่ม “ติดตำมเรื่องร้องทุกข์”  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6  หน้ำจอติดตำมเรื่องร้องทุกข์ 

2.1 (2) กรอกรหัสกำรติดตำมผลที่ได้รับ (รหัสนี้จะได้รับทันทีเมื่อประชำชนคลิกส่งค ำร้อง จะมีรหัสกำร
ติดตำมนี้ปรำกฏบอกทำงหน้ำจอร้องเรียนและทำงอีเมล์ (ในกรณีได้ให้ข้อมูลอีเมล์เอำไว้) ในหัวข้อที่1.1) 

2.1 (3) คลิกที่ปุ่ม “ติดตำมเรื่องรำวร้องทุกข์” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7  หน้ำจอแสดงรำยละเอียดผลกำรปฏิบัติงำน 
 

2.1 (1) เมื่อต้องกำรออกจำกหน้ำจอนี้  ให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” 
 
2.2 การติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
2.2.1 กำรติดตำมเรื่องรำวร้องทุกข์บนหน้ำจอกำรแจ้งเตือน (Monitor) 

ใช้ส ำหรับกำรติดตำมเรื่องร้องทุกข์ที่มีสถำนะและแบ่งออกเป็นกลุ่มสีทำงหน้ำจอกำรแจ้งเตือนที่ชัดเจน
เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเรื่องร้องทุกข์ที่ก ำลังตกค้ำงอยู่ในสถำนะใดบ้ำง  เรื่องใดเป็นเรื่องใหม่  เรื่องใดก ำลังด ำเนินกำร
อยู่  เรื่องใดใกล้เกินก ำหนด  เรื่องใดเกินก ำหนด  หรือเรื่องใดแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึง
หน้ำจอได้โดย 

2.2.1 (1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
2.2.1 (2) เลือกเมน ู“แสดงเรื่องร้องทุกข์ท้ังหมด (Monitor)” 
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4-6 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

2.2.1 (3) คลิก  เพ่ือเลือกประเภทสถำนะที่ต้องกำรแสดง 

 
 

รูปที่ 8  หน้ำจอแสดงเรื่องร้องทุกข์บนหน้ำจอกำรแจ้งเตือน (Monitor) 
 

2.2.1 (4) จำกรูปที่ 8 ในหน้ำจอนี้จะแสดงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ที่ก ำลังตกค้ำงอยู่ตำมสถำนะท่ีผู้ใช้งำนได้
เลือกเบื้องต้น 

2.2.1 (5) คลิกที่ปุ่ม “ดู/บันทึกควำมคืบหน้ำ” จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยละเอียดควำมคืบหน้ำดัง
ตัวอย่ำงในรูปที่ 9 - 10 
 

 
 

รูปที่ 9  หน้ำจอดู/บันทึกควำมคืบหน้ำ (Line สำยด่วนร้องทุกข์) 
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4-7 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 
 

รูปที่ 10  หน้ำจอดู/บันทึกควำมคืบหน้ำ (ยื่นค ำร้องด้วยตัวเอง) 
 

2.2.2 กำรติดตำมเรื่องรำวร้องทุกข์บนหน้ำจอรำยงำน (Report) 
ใช้ส ำหรับกำรติดตำมเรื่องร้องทุกข์ที่มีข้อมูลรำยละเอียดช่องทำงกำรแจ้ง ส ำนัก/กอง ประเภท สถำนะ

และสำมำรถเข้ำถึงกำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำรรำยงำนค ำร้องได้อย่ำงสะดวก  ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอ
ได้โดย 

2.2.2 (1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
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4-8 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

2.2.2 (2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ท้ังหมด (Report)” 
 

 
 

รูปที่ 11  หน้ำจอติดตำมเรื่องรำวร้องทุกข์ (Report) 
 

2.2.2 (3) จำกรูปที่ 11 ในหน้ำจอนี้จะแสดงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ล ำดับตำมวันที่ที่มีผู้ร้องทุกข์ล่ำสุดทั้งหมด 
2.2.2 (4) ท ำกำรค้นหำหรือเลือกเรื่องร้องทุกข์ที่ต้องกำรติดตำม (ค้นหำได้โดยกำรน ำข้อมูลเบื้องต้นที่

ผู้ใช้งำนทรำบ เช่น วันที่รับค ำร้อง ชื่อ สกุล ช่องทำง เป็นต้น มำกรอกลงในช่องค้นหำแล้วกดปุ่ม “Enter” ในรูปที่ 
12) 
 

 
 

รูปที่ 12  หน้ำจอแสดงกำรค้นหำเรื่องร้องทุกข์ที่ต้องกำรติดตำม 
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4-9 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

2.2.2 (5) คลิกที่ปุ่ม “ดู/บันทึกควำมคืบหน้ำ” จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยละเอียดควำมคืบหน้ำดัง
ตัวอย่ำงในรูปที่ 13 
 

 
 

รูปที่ 13  หน้ำจอดู/บันทึกควำมคืบหน้ำ 
 
3. การยกเลิกค าร้อง 

(1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
(2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Report)” 
(3) ท ำกำรค้นหำหรือเลือกเรื่องร้องทุกข์ที่ต้องกำรติดตำม (ค้นหำได้โดยกำรน ำข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ใช้งำน

ทรำบ เช่น วันที่รับค ำร้อง ชื่อ สกุล ช่องทำง เป็นต้น มำกรอกลงในช่องค้นหำแล้วกดปุ่ม “Enter” ในรูปที่ 12) 

(4) คลิกที่ปุ่ม และยืนยันกำรยกเลิกโดยคลิก “ตกลง” 
 

4. การบันทึกผลการด าเนินงาน/การบันทึกการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น 
 (1) คลิกทีปุ่่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 

(2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Monitor)” หรือ “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Report)” 
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4-10 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

(3) คลิกเลือก  

 

 
 

รูปที ่14  หน้ำจอบันทึกผลกำรด ำเนินงำน/กำรบันทึกกำรแก้ไขปัญหำเสร็จสิ้น 
 

(4) กรอกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำให้เรียบร้อย (สำมำรถบันทึกได้หลำยครั้งจนกว่ำจะคลิกปิดงำน
เพ่ือเป็นประวัติ และดูได้จำกข้อมูลประวัติได้ในช่องประวัติกำรปฏิบัติงำนกำรแก้ไขปัญหำในรูปที่ 14) 

(5) กรณีแก้ไขปัญหำเสร็จสิ้นแล้ว ให้ท ำกำรคลิกเครื่องหมำยถูกบนช่อง  (ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
เสร็จสิ้นแล้ว) 

 
 

รูปที่ 15  หน้ำจอแสดงส่วนของกำรระบุปิดงำน 
 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

4-11 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 

5. การพิมพแ์บบฟอร์มค าร้อง 

 
 

รูปที่ 16  หน้ำจอ 
 

5.1 การพิมพ์แบบฟอร์มค าร้อง 1 
5.1 (1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
5.1 (2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Report)” 
5.1 (3) คลิกเลือก “แบบฟอร์มค ำร้อง 1”  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 17 

 

 

 
 

รูปที่ 17  หนำ้จอแสดงแบบฟอร์มค ำร้อง 1 
 

5.1 (4) คลิกปุ่ม  (รูปเครื่องพิมพ์)  เพ่ือสั่งพิมพ์เอกสำร 
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4-12 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

5.2 การพิมพ์แบบฟอร์มค าร้อง 2 
5.2 (1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
5.2 (2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Report)” 
5.2 (3) คลิกเลือก “แบบฟอร์มค ำร้อง 2”  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 18 

 

 
รูปที่ 18  หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มค ำร้อง 2 

 

5.2 (4) คลิกปุ่ม  (รูปเครื่องพิมพ์)  เพ่ือสั่งพิมพ์เอกสำร 
 
5.3 การพิมพ์แบบฟอร์มค าร้อง 3 

5.3 (1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
5.3 (2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Report)” 
5.3 (3) คลิกเลือก “แบบฟอร์มค ำร้อง 3”  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 19 
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4-13 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 

 

 
รูปที่ 19  หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มค ำร้อง 3 

 

5.3 (4) คลิกปุ่ม  (รูปเครื่องพิมพ์)  เพ่ือสั่งพิมพ์เอกสำร 
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4-14 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

5.4 กำรพิมพ์แบบฟอร์มค ำร้อง 4 
5.4 (1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
5.4 (2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Report)” 
5.4 (3) คลิกเลือก “แบบฟอร์มค ำร้อง 4”  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 20 

 

 

 
 

รูปที่ 20  หน้ำจอแสดงแบบฟอร์มค ำร้อง 4 
 

5.4 (4) คลิกปุ่ม  (รูปเครื่องพิมพ์)  เพ่ือสั่งพิมพ์เอกสำร 
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4-15 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

5.5 กำรพิมพ์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
5.5 (1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
5.5 (2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Report)” 
5.5 (3) คลิกเลือก “ผลกำรปฏิบัติงำน”  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 21 

 

 

 
 

รูปที่ 21  หน้ำจอผลกำรปฏิบัติงำน 
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4-16 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 
รูปที่ 22  หน้ำจอผลกำรปฏิบัติงำน (ต่อ) 

 

5.5 (4) คลิกปุ่ม  (รูปเครื่องพิมพ์)  เพ่ือสั่งพิมพ์เอกสำร 
 
6. การแจ้งงานไปยังส านักกอง 

(1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
(2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Monitor)” หรือ “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Report)” 
(3) คลิกเลือก จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 23 

(4) คลิก   เพ่ือเลือก  “ส ำนัก/กอง”  “ประเภทเรื่องร้องทุกข์”  และ  “วันที่รับค ำร้อง” 

(5) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือไปแจ้งงำนไปยังส ำนักกองที่รับผิดชอบ  
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4-17 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 
 

รูปที่ 23  หน้ำจอกำรแจ้งงำนไปยังส ำนักกอง 
 
7. การยกเลิกค าร้อง 

(1) คลิกที่ปุ่ม “จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์” 
(2) เลือกเมนู “แสดงเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด (Report)” 

(3) คลิกเลือก  และคลิก “OK” ยืนยันกำรยกเลิกข้อมูล 
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4-18 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

8. การตั้งค่า 
8.1 การเพิ่มประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

คลิกท่ี “ตั้งค่ำ”  “สร้ำงประเภทเรื่องร้องทุกข์” 

 
 

รูปที่ 24  หนำ้จอกำรเพ่ิมประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

8.1 (1) กรอกชื่อประเภทเรื่องร้องทุกข์ลงในช่อง “รำยละเอียด” 
8.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
8.2 การแก้ไขประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

คลิกท่ี “ตั้งค่ำ”  “สร้ำงประเภทเรื่องร้องทุกข์”    
 

 
รูปที่ 25  หน้ำจอแสดงรำยกำรที่สำมำรถแก้ไขประเภทเรื่องร้องทุกข์ได้ 

8.2 (1) กรอกชื่อประเภทเรื่องร้องทุกข์ที่ต้องกำรแก้ไขลงในช่อง “รำยละเอียด” 
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4-19 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 
รูปที่ 26  หน้ำจอกำรแก้ไขประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

 

8.2 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
8.3 การลบประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

คลิกท่ี “ตั้งค่ำ”  “สร้ำงประเภทเรื่องร้องทุกข์”    
 

 
รูปที่ 27  หน้ำจอกำรลบประเภทเรื่องร้องทุกข์ 

8.3 (1) คลิกที่ปุ่ม  
8.3 (2) ยืนยันกำรลบข้อมูล โดยเลือก “OK” เพ่ือลบข้อมูล 

 
8.4 การเพิ่มช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

คลิกท่ี “ตั้งค่ำ”  “สร้ำงช่องทำงรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
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4-20 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 
 

รูปที่ 28  หน้ำจอกำรเพ่ิมช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

8.4 (1) กรอกชื่อช่องทำง 
8.4 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
8.5 การแก้ไขช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

คลิกท่ี “ตั้งค่ำ”  “สร้ำงประเภทเรื่องร้องทุกข์”    
 

 
รูปที่ 29  หน้ำจอแสดงรำยกำรที่สำมำรถแก้ไขชื่อช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ได้ 

8.2 (1) กรอกชื่อประเภทเรื่องร้องทุกข์ที่ต้องกำรแก้ไขลงในช่อง “รำยละเอียด” 

 
รูปที่ 30  หน้ำจอแก้ไขช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

8.2 (2) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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4-21 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

8.6 การลบช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

คลิกท่ี “ตั้งค่ำ”  “สร้ำงช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์”    
 

 
รูปที่ 31  หน้ำจอกำรลบช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

8.6 (1) คลิกที่ปุ่ม  
8.6 (2) ยืนยันกำรลบข้อมูล โดยเลือก “OK” เพ่ือลบข้อมูล 

 
9. การพิมพร์ายงานสรุป 

คลิกท่ีเมน ู“รำยงำน” จะปรำกฏเมนูย่อยดังรูปที่ 20 

 
 

รูปที่ 32  แสดงเมนูรำยงำน 

9.1  รายงานสรุปผลการด าเนินการจ าแนกตามประเภทค าร้องทุกข์ 
คลิกท่ีเมน ู“รำยงำน”  “รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมประเภทค ำร้องทุกข์” จะปรำกฏ

หน้ำจอดังรูปที่ 33 
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4-22 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

 
รูปที่ 33  หน้ำจอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมประเภทค ำร้องทุกข์ 

9.1 (1) คลิก  เพ่ือเลือกประเภทค ำร้องทุกข์ 
9.1 (2) คลิกที่ช่องกรอกวันที่ “จำกวันที”่ และ “ถึงวันที่” เพ่ือคลิกเลือกวันที่จำกปฏิทิน 
9.1 (3) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือเปิด/ดำวน์โหลดไฟล์ Excel ได้ดังรูปที่ 34 

 

 
 

รูปที่ 34  หน้ำจอแสดงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมประเภทค ำร้องทุกข์ 
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4-23 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

9.2  รายงานสรุปผลการด าเนินการจ าแนกตามช่องทางร้องทุกข์ 
คลิกท่ีเมน ู“รำยงำน”  “รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมช่องทำงร้องทุกข์” จะปรำกฏ

หน้ำจอดังรูปที่ 35 
 

 
รูปที่ 35  หน้ำจอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมช่องทำงร้องทุกข์ 

9.2 (1) คลิก  เพ่ือเลือกช่องทำงร้องทุกข์ 
9.2 (2) คลิกที่ช่องกรอกวันที่ “จำกวันที”่ และ “ถึงวันที่” เพ่ือคลิกเลือกวันที่จำกปฏิทิน 
9.2 (3) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือเปิด/ดำวน์โหลดไฟล์ Excel ได้ดังรูปที่ 36 

 

 
 

รูปที่ 36  หน้ำจอแสดงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมช่องทำงร้องทุกข์ 

 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

4-24 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

9.3  รายงานสรุปผลการด าเนินการจ าแนกตามหน่วยงาน 
คลิกท่ีเมน ู“รำยงำน”  “รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำน” จะปรำกฏหน้ำจอดัง

รูปที่ 37 

 
รูปที่ 37  หน้ำจอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

9.3 (1) คลิก  เพ่ือเลือกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
9.3 (2) คลิกที่ช่องกรอกวันที่ “จำกวันที”่ และ “ถึงวันที่” เพ่ือคลิกเลือกวันที่จำกปฏิทิน 
9.3 (3) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือเปิด/ดำวน์โหลดไฟล์ Excel ได้ดังรูปที่ 38 

 

 
 

รูปที่ 38  หน้ำจอแสดงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
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4-25 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

9.4  รายงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนนครอุดรธานี 
คลิกท่ีเมน ู“รำยงำน”  “รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำน” จะปรำกฏหน้ำจอดัง

รูปที่ 39 

 
รูปที่ 39  หน้ำจอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

9.4 (1) คลิก  เพ่ือเลือกช่องทำงร้องทุกข์ 
9.4 (2) คลิก  เพ่ือระบุกำรออกรำยงำนถึงเดือนทีต่้องกำร 
9.4 (3) คลิก  เพ่ือเลือกปีที่ต้องกำรออกรำยงำน 
9.4 (4) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือเปิด/ดำวน์โหลดไฟล์ Excel ได้ดังรูปที่ 40 

 

 
 

รูปที่ 40  หน้ำจอแสดงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

4-26 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

9.5  สรุปเรื่องราวร้องเรียนจากเว็บไซต์เทศบาลนครอุดรธานี 
คลิกท่ีเมน ู“รำยงำน”  “สรุปเรื่องรำวร้องเรียนจำกเว็บไซต์เทศบำลนครอุดรธำนี” จะปรำกฏหน้ำจอ

ดังรูปที่ 41 

 
รูปที่ 41  หน้ำจอรำยงำนสรุปเรื่องรำวร้องเรียนจำกเว็บไซต์เทศบำลนครอุดรธำนี 

9.5 (1) คลิก  เพ่ือเลือกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
9.5 (2) คลิกที่ช่องกรอกวันที่ “จำกวันที”่ และ “ถึงวันที่” เพ่ือคลิกเลือกวันที่จำกปฏิทิน 
9.5 (3) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือเปิด/ดำวน์โหลดไฟล์ Excel ได้ดังรูปที่ 42 

 

 
 

รูปที่ 42  หน้ำจอแสดงรำยงำนสรุปเรื่องรำวร้องเรียนจำกเว็บไซต์เทศบำลนครอุดรธำนี 

 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

4-27 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมจัดกำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ 

9.6  สรุปเรื่องราวร้องเรียนร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
คลิกท่ีเมน ู“รำยงำน”  “สรุปเรื่องรำวร้องเรียนร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร” จะปรำกฏ

หน้ำจอดังรูปที่ 43 
 

 
รูปที่ 43  หน้ำจอรำยงำนสรุปเรื่องรำวร้องเรียนร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

9.6 (1) คลิก  เพ่ือเลือกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

9.6 (2) คลิก  เพ่ือเลือกช่องทำงร้องทุกข์ 

9.6 (3) คลิก  เพ่ือเลือกสถำนะ 
9.6 (4) คลิกที่ช่องกรอกวันที่ “จำกวันที”่ และ “ถึงวันที่” เพ่ือคลิกเลือกวันที่จำกปฏิทิน 
9.6 (5) คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพ่ือเปิด/ดำวน์โหลดไฟล์ Excel ได้ดังรูปที่ 44 

 

 
 

รูปที่ 44  หน้ำจอแสดงรำยงำนสรุปเรื่องรำวร้องเรียนร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 


