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คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่จุดบริการ 1 

บทท่ี 1 การเขา้ใชง้านตามสิทธิ์ท่ีได้รบั สำหรับเจา้หนา้ท่ีจดุบรกิาร 

สิทธิ์การใชง้าน: กลุม่บญัชผีู้ใช ้
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  สร้าง กลุ่มผู้ใช้งาน × 
2.  แก้ไข กลุ่มผู้ใช้งาน × 
3.  ลบ กลุ่มผู้ใช้งาน × 
4.  เรียกดู กลุ่มผู้ใช้งาน × 
5.  เรียกดู สทิธ์ิของกลุ่มผู้ใช้งาน × 

สิทธิ์การใชง้าน: บญัชีผูใ้ช ้
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  สร้าง ผู้ใช้งาน × 
2.  แก้ไข ผู้ใช้งาน √ 
3.  ลบ ผู้ใช้งาน √ 
4.  เรียกดู ผู้ใช้งาน √ 
5.  Export ผู้ใช้งาน √ 

สิทธิ์การใชง้าน: Token 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  เรียกดู Token × 
2.  Refresh Token × 
3.  Export Token × 
4.  เรียกดู รายงาน Token × 
5.  Export รายงาน Token × 
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สิทธิ์การใชง้าน: Master Data 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  สร้าง ประเภทองค์กร × 
2.  แก้ไข ประเภทองค์กร × 
3.  ลบ ประเภทองค์กร × 
4.  เรียกดู ประเภทองค์กร × 
5.  สร้าง ประเภทองค์กรย่อย × 
6.  แก้ไข ประเภทองค์กรย่อย × 
7.  ลบ ประเภทองค์กรย่อย × 
8.  เรียกดู ประเภทองค์กรย่อย × 
9.  สร้าง กระทรวง × 
10.  แก้ไข กระทรวง × 
11.  ลบ กระทรวง × 
12.  เรียกดู กระทรวง × 
13.  Export กระทรวง × 
14.  สร้าง หน่วยงานระดบักรม × 
15.  แก้ไข หน่วยงานระดับกรม × 
16.  ลบ หน่วยงานระดับกรม × 
17.  เรียกดู หน่วยงานระดบักรม × 
18.  Export หน่วยงานระดับกรม × 
19.  สร้าง หน่วยงาน/จุดบริการ √ 
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สิทธิ์การใชง้าน: Master Data 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

20.  แก้ไข หน่วยงาน/จุดบรกิาร √ 
21.  ลบ หน่วยงาน/จุดบริการ √ 
22.  เรียกดู หน่วยงาน/จุดบริการ √ 
23.  Import หน่วยงาน/จุดบริการ × 
24.  Export หน่วยงาน/จุดบรกิาร × 
25.  สร้าง หมวดหมูก่ระบวนงาน × 
26.  แก้ไข หมวดหมู่กระบวนงาน × 
27.  ลบ หมวดหมู่กระบวนงาน × 
28.  เรียกดู หมวดหมู่กระบวนงาน × 
29.  สร้าง ประเภทกระบวนงาน × 
30.  แก้ไข ประเภทกระบวนงาน × 
31.  ลบ ประเภทกระบวนงาน × 
32.  เรียกดู ประเภทกระบวนงาน × 
33.  สร้าง พื้นที่ใหบ้ริการ × 
34.  แก้ไข พื้นที่ให้บรกิาร × 
35.  ลบ พื้นที่ให้บริการ × 
36.  เรียกดู พื้นที่ให้บริการ × 
37.  สร้าง รูปแบบบริการ × 
38.  แก้ไข รูปแบบบริการ × 
39.  ลบ รปูแบบบริการ × 
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สิทธิ์การใชง้าน: Master Data 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

40.  เรียกดู รปูแบบบริการ × 
41.  สร้าง สถานะคู่มือ × 
42.  แก้ไข สถานะคู่มือ × 
43.  ลบ สถานะคู่มอื × 
44.  เรียกดู สถานะคู่มือ × 
45.  สร้าง หน่วยเวลา × 
46.  แก้ไข หน่วยเวลา × 
47.  ลบ หน่วยเวลา × 
48.  เรียกดู หน่วยเวลา × 
49.  สร้าง ช่องทางการใหบ้ริการ × 
50.  แก้ไข ช่องทางการใหบ้รกิาร × 
51.  ลบ ช่องทางการให้บริการ × 
52.  เรียกดู ช่องทางการให้บริการ × 
53.  สร้าง ประเภทเอกสาร × 
54.  แก้ไข ประเภทเอกสาร × 
55.  ลบ ประเภทเอกสาร × 
56.  เรียกดู ประเภทเอกสาร × 
57.  สร้าง หมวดหมูเ่อกสาร × 
58.  แก้ไข หมวดหมู่เอกสาร × 
59.  ลบ หมวดหมูเ่อกสาร × 
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สิทธิ์การใชง้าน: Master Data 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

60.  เรียกดู หมวดหมูเ่อกสาร × 
61.  สร้าง เอกสารหลกัฐาน × 
62.  แก้ไข เอกสารหลกัฐาน × 
63.  ลบ เอกสารหลักฐาน × 
64.  เรียกดู เอกสารหลักฐาน × 
65.  Export เอกสารหลักฐาน × 
66.  สร้าง ประเภทการใช้เอกสาร × 
67.  แก้ไข ประเภทการใช้เอกสาร × 
68.  ลบ ประเภทการใช้เอกสาร × 
69.  เรียกดู ประเภทการใช้เอกสาร × 
70.  สร้าง เอกสารเพิ่มเติม × 
71.  แก้ไข เอกสารเพิ่มเติม × 
72.  สร้าง ประเภทขั้นตอน × 
73.  แก้ไข ประเภทขั้นตอน × 
74.  ลบ ประเภทขั้นตอน × 
75.  เรียกดู ประเภทขั้นตอน × 
76.  สร้าง ข้ันตอนย่อย × 
77.  แก้ไข ข้ันตอนย่อย × 
78.  ลบ ข้ันตอนย่อย × 
79.  เรียกดู ข้ันตอนย่อย × 
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สิทธิ์การใชง้าน: Master Data 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

80.  สร้าง กฎหมาย × 
81.  แก้ไข กฎหมาย × 
82.  ลบ กฎหมาย × 
83.  เรียกดู กฎหมาย × 
84.  Export กฎหมาย × 
85.  สร้าง ศักดิ์กฎหมาย × 
86.  แก้ไข ศักดิ์กฎหมาย × 
87.  ลบ ศักดิ์กฎหมาย × 
88.  เรียกดู ศักดิ์กฎหมาย × 
89.  สร้าง ประเภทกฎหมาย × 
90.  แก้ไข ประเภทกฎหมาย × 
91.  ลบ ประเภทกฎหมาย × 
92.  เรียกดู ประเภทกฎหมาย × 
93.  สร้าง กฎหมายลำดับรอง × 
94.  แก้ไข กฎหมายลำดับรอง × 
95.  สร้าง กฎหมายเทศบัญญัต ิ × 
96.  แก้ไข กฎหมายเทศบญัญัต ิ × 
97.  สร้าง ประเภทป้ายคำ × 
98.  แก้ไข ประเภทป้ายคำ × 
99.  ลบ ประเภทป้ายคำ × 
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สิทธิ์การใชง้าน: Master Data 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์
100.  เรียกดู ประเภทป้ายคำ × 
101.  สร้าง ป้ายคำ × 
102.  แก้ไข ป้ายคำ × 
103.  ลบ ป้ายคำ × 
104.  เรียกดู ป้ายคำ × 
105.  Export ป้ายคำ × 
106.  สร้าง กลุ่มป้ายคำ × 
107.  แก้ไข กลุ่มป้ายคำ × 
108.  ลบ กลุ่มป้ายคำ × 
109.  เรียกดู กลุ่มป้ายคำ × 
110.  Export กลุม่ป้ายคำ × 
111.  แก้ไข คำค้นหาแนะนำป้ายคำ × 
112.  เรียกดู คำค้นหาแนะนำป้ายคำ × 
113.  แก้ไข คำค้นหาแนะนำกลุ่มป้ายคำ × 
114.  เรียกดู คำค้นหาแนะนำกลุ่มป้ายคำ × 
115.  สร้าง หมวดหมูเ่อกสารใบอนุญาต × 
116.  แก้ไข หมวดหมู่เอกสารใบอนญุาต × 
117.  ลบ หมวดหมูเ่อกสารใบอนุญาต × 
118.  เรียกดู หมวดหมูเ่อกสารใบอนุญาต × 
119.  สร้าง ประเภทใบอนญุาต × 
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สิทธิ์การใชง้าน: Master Data 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์
120.  แก้ไข ประเภทใบอนุญาต × 
121.  ลบ ประเภทใบอนุญาต × 
122.  เรียกดู ประเภทใบอนุญาต × 
123.  สร้าง ข้อมลูบริการภายนอก × 
124.  แก้ไข ข้อมูลบรกิารภายนอก × 
125.  ลบ ข้อมลูบริการภายนอก × 
126.  เรียกดู ข้อมลูบริการภายนอก × 
127.  สร้าง บริการภายนอก × 
128.  แก้ไข บริการภายนอก × 
129.  ลบ บริการภายนอก × 
130.  เรียกดู บริการภายนอก × 
131.  สร้าง ช่องทางการรอ้งเรียน × 
132.  แก้ไข ช่องทางการร้องเรียน × 
133.  ลบ ช่องทางการร้องเรียน × 
134.  เรียกดู ช่องทางการร้องเรียน × 
135.  สร้าง หมวดหมู่ของจุดบรกิาร × 
136.  แก้ไข หมวดหมู่ของจุดบริการ × 
137.  ลบ หมวดหมู่ของจุดบริการ × 
138.  เรียกดู หมวดหมู่ของจุดบริการ × 
139.  สร้าง หมวดหมู่ของจุดบรกิารอื่นๆ × 
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สิทธิ์การใชง้าน: Master Data 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์
140.  แก้ไข หมวดหมู่ของจุดบริการอืน่ๆ × 
141.  ลบ หมวดหมู่ของจุดบริการอื่นๆ × 
142.  เรียกดู หมวดหมู่ของจุดบริการอื่นๆ × 

สิทธิ์การใชง้าน: จุดบริการหน่วยงาน และโครงสรา้ง 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  สร้าง จุดบริการ √ 
2.  แก้ไข จุดบริการ √ 
3.  ลบ จุดบริการ √ 
4.  เรียกดู จุดบรกิาร √ 
5.  Import จุดบริการ × 
6.  Export จุดบริการ × 
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สิทธิ์การใชง้าน: จุดบริการอ่ืนๆ 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  สร้าง จุดบริการอื่นๆ × 
2.  แก้ไข จุดบริการอื่นๆ × 
3.  ลบ จุดบริการอื่นๆ × 
4.  เรียกดู จุดบรกิารอื่นๆ × 
5.  Import จุดบริการอื่นๆ × 
6.  Export จุดบริการอื่นๆ × 

สิทธิ์การใชง้าน: การจดัการกระบวนงานและคูม่ือประชาชน 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  สร้าง กระบวนงาน × 
2.  แก้ไข กระบวนงาน × 
3.  แก้ไขป้ายคำ กระบวนงาน × 
4.  เรียกดู กระบวนงาน √ 
5.  Export กระบวนงาน √ 
6.  ระงบั กระบวนงาน × 
7.  เช่ือมโยง กระบวนงาน × 
8.  คัดลอก/วาง กระบวนงาน × 
9.  Export เช่ือมโยงกระบวนงาน × 
10.  สร้าง คู่มือประชาชน × 
11.  แก้ไข คู่มือประชาชน × 
12.  เรียกดู คู่มือประชาชน √ 
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13.  Export คู่มือประชาชน √ 
14.  ขออนุมัติลำดับที่ 1 คู่มือประชาชน × 
15.  อนุมัติลำดับที่ 1 คู่มือประชาชน × 
16.  ขออนุมัติลำดับที่ 2 คู่มือประชาชน × 
17.  อนุมัติลำดับที่ 2 คู่มือประชาชน × 
18.  ระงบั คู่มือประชาชน × 

สิทธิ์การใชง้าน: การจดัการบริการอ่ืนๆ 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  สร้าง บริการอื่นๆ × 
2.  แก้ไข บริการอื่นๆ × 
3.  ลบ บริการอื่นๆ × 
4.  เรียกดู บริการอื่นๆ × 
5.  เช่ือมโยง บริการอื่นๆ × 

สิทธิ์การใชง้าน: การประเมนิความพึงพอใจ 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  สร้าง ชุดคำถามมาตรฐาน × 
2.  แก้ไข ชุดคำถามมาตรฐาน × 
3.  ลบ ชุดคำถามมาตรฐาน × 
4.  เรียกดู ชุดคำถามมาตรฐาน × 
5.  สร้าง ชุดคำถามเพิม่เติม × 
6.  แก้ไข ชุดคำถามเพิ่มเติม × 
7.  ลบ ชุดคำถามเพิ่มเติม × 



 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่จุดบริการ 12 

8.  เรียกดู ชุดคำถามเพิ่มเติม × 
9.  สร้าง ชุดคำถามเฉพาะ × 
10.  แก้ไข ชุดคำถามเฉพาะ × 
11.  ลบ ชุดคำถามเฉพาะ × 
12.  เรียกดู ชุดคำถามเฉพาะ √ 
13.  เรียกดู โปสเตอรจ์ุดบริการ/หน่วยงาน √ 
14.  ดาวน์โหลด โปสเตอร์จุดบรกิาร/หน่วยงาน √ 
15.  เรียกดู โปสเตอรจ์ุดบริการอื่นๆ × 
16.  ดาวน์โหลด โปสเตอร์จุดบรกิารอื่นๆ × 
17.  เรียกดู ลงิค์จุดบริการ/หน่วยงาน √ 
18.  ดาวน์โหลด ลิงค์จุดบริการ/หน่วยงาน √ 
19.  เรียกดู ลงิค์จุดบริการอื่นๆ √ 
20.  ดาวน์โหลด ลิงค์จุดบริการอื่นๆ √ 

สิทธิ์การใชง้าน: ระบบรายงานผลการออกใบอนญุาตของจดุบรกิาร 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  เรียกด ูวันตัดยอดรายงานการออกใบอนญุาตของจุดบรกิาร × 
2.  แก้ไข วันตัดยอดรายงานการออกใบอนุญาตของจุดบริการ × 
3.  เรียกดู ตั้งค่ารายงานการออกใบอนุญาต × 
4.  แก้ไข ตั้งค่ารายงานการออกใบอนญุาต × 
5.  Export ตัง้ค่ารายงานการออกใบอนญุาต × 
6.  สร้าง ผลการออกใบอนญุาต √ 
7.  แก้ไข ผลการออกใบอนญุาต √ 
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8.  ลบ ผลการออกใบอนุญาต √ 
9.  เรียกดู ผลการออกใบอนุญาต √ 
10.  เรียกดู รายงานผลการออกใบอนุญาต √ 
11.  Import ผลการออกใบอนญุาต × 
12.  ขอปลดล๊อค ผลการออกใบอนญุาต √ 
13.  ปลดล๊อค รายงานผลการออกใบอนญุาต × 

สิทธิ์การใชง้าน: รายงานหนังสือแจ้งลา่ชา้ 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  สร้าง รายงานหนงัสอืแจ้งล่าช้า √ 
2.  แก้ไข รายงานหนังสือแจง้ล่าช้า √ 
3.  แก้ไขสถานะ รายงานหนงัสือแจ้งล่าช้า √ 
4.  ลบ รายงานหนังสือแจ้งล่าช้า √ 
5.  เรียกดู รายงานหนงัสือแจ้งล่าช้า √ 
6.  Export รายงานหนังสือแจง้ล่าช้า √ 

สิทธิ์การใชง้าน: รายงาน (Summary Report) 
ลำดบั รายละเอียดสิทธิ ์ สิทธิ ์

1.  เรียกดู รายงานผลการออกใบอนุญาต √ 
2.  Export รายงานผลการออกใบอนญุาต √ 
3.  เรียกดู รายงานเปรียบเทียบผลการออกใบอนุญาต × 
4.  Export รายงานเปรียบเทียบผลการออกใบอนุญาต × 
5.  เรียกดู รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ √ 
6.  Export รายงานผลการประเมินความพงึพอใจ √ 
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7.  เรียกดู รายงานวิเคราะห์ผลการออกใบอนุญาต × 
8.  Export รายงานวิเคราะหผ์ลการออกใบอนุญาต × 
9.  เรียกดู รายงานวิเคราะห์หนงัสอืแจ้งล่าช้า × 
10.  เรียกดู รายงานวิเคราะห์บริการ × 
11.  เรียกดู รายงานวิเคราะห์การใช้บริการ × 
12.  เรียกดู รายงานวิเคราะห์ความพึงพอใจ × 
13.  เรียกดู รายงานสรุปภาพรวมหน่วยงาน × 
14.  เรียกดู รายงานข้อผิดพลาดระบบ × 
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บทท่ี 2 เมนูหน้าแรก 

เมื่อเข้าระบบจัดการข้อมลูแล้ว ระบบจะแสดงผลเมนูหน้าแรกซึ่งจะแสดงผลภาพรวมสรปุในลักษณะกราฟ

วงกลมในแง่มุมของข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบภายใต้สิทธ์ิที่ดูแล โดยมีรายละเอียด 6 หัวข้อได้แก่ 

1. จำนวนหน่วยงานระดบักรม และจุดบริการบนระบบ 
2. จำนวนกระบวนงานภายใต้การดูแล 
3. จำนวนคู่มือประชาชนภายใต้การดูแล 
4. คู่มือประชาชน และ infographic 
5. จำนวนหน่วยงานทีเ่ช่ือมโยงกระบวนงาน 
6. จำนวนการให้คะแนนความพงึพอใจ 

 
รูปที่ 2-1 รูปหน้าจอแสดงผลเมนูหน้าแรก 
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2.1 จำนวนหน่วยงานระดับกรม และจุดบริการบนระบบ  

เป็นกราฟแสดงผลภาพรวมมุมมองกระทรวงที่หน่วยงานนั้นอยู่ในสังกัด โดยแสดงผลจำนวนรวมของ
หน่วยงานที่มี และแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ จำนวนระดับกรม และ จำนวนระดับจุดบริการ 

 
รูปที่ 2-2 รูปหน้าจอกราฟจำนวนหน่วยงานระดับกรม และจุดบริการบนระบบ 

2.2  จำนวนกระบวนงานภายใต้การดูแล  

เป็นกราฟแสดงผลภาพรวมมุมมองของหน่วยงานเพื่อสรุปผลว่า มีจำนวนกระบวนงานภายใต้การดูแล
เท่าไหร่ โดยแสดงผลจำนวนรวมของกระบวนงานที่มี และแบ่งเป็น 2 สถานะ ได้แก่ จำนวนกระบวนงานที่
เผยแพร่ และ จำนวนกระบวนงานที่ถูกระงับ 

 
รูปที่ 2-3 รูปหน้าจอกราฟจำนวนกระบวนงานภายใต้การดูแล 
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2.3 จำนวนคู่มือประชาชนภายใต้การดูแล  

เป็นกราฟแสดงผลภาพรวมมุมมองหน่วยงานเพื ่อสรุปว่ามีจำนวนคู่มือประชาชนภายใต้การดูแล
เท่าไหร่ โดยแสดงผลจำนวนรวมของคู่มือประชาชนที่มี และแบ่งเป็น 4 สถานะ ได้แก่ จำนวนคู่มือที่เผยแพร่, 
จำนวนคู่มือสถานใช้ไปพลางก่อน, จำนวนคู่มือสถานะอยู่ระหว่างจัดทำ, จำนวนคู่มือที่ถูกระงับ 

 
รูปที่ 2-4 รูปหน้าจอกราฟจำนวนคู่มือประชาชนภายใต้การดูแล 

2.4 คู่มือประชาชน และ infographic  

เป็นกราฟแสดงผลภาพรวมมุมมองหน่วยงานเพื่อสรุปว่าจากจำนวนคู่มือประชาชนที่มีอยู่ในระบบนั้น
มีภาพ infographic จำนวนเท่าไหร่  

 
รูปที่ 2-5 รูปหน้าจอกราฟจำนวนคู่มือประชาชนและ infographic 
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2.5 จำนวนหน่วยงานท่ีเชื่อมโยงกระบวนงาน  

เป็นกราฟแสดงผลภาพรวมมุมมองกระทรวงเพื่อสรุปจำนวนหน่วยงานที่เขื่อมโยงคู่มือแล้วในระบบ 
โดยจะแสดงผลข้อมูลเป็น 6  รายการดังนี้ 

 
รูปที่ 2-6 รูปหน้าจอกราฟจำนวนหน่วยงานที่เชื่อมโยงกระบวนงาน 

• จำนวนหน่วยงานทีเ่ช่ือมโยงแล้ว 
o จำนวนระดับกรมที่เช่ือมโยงแล้ว 
o จำนวนระดับจุดบริการที่เช่ือมโยงแล้ว 

• จำนวนหน่วยงานที่ยังไม่เช่ือโยง 
o จำนวนระดับกรมที่ยังไมเ่ช่ือมโยง 
o จำนวนระดับจุดบริการที่ยังไมเ่ช่ือมโยง 

2.6 จำนวนการให้คะแนนความพึงพอใจ (7 วันย้อนหลัง)  

เป็นกราฟแผนภูมิแท่งที่แสดงผลจำนวนผู้ให้คะแนนความพึงพอใจ 7 วันย้อนหลัง 

 
รูปที่ 2-7 รูปหน้าจอกราฟจำนวนการให้คะแนนความพึงพอใจ 
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บทท่ี 3 เมนูบัญชผีู้ใช ้

เมนูบญัชีผูใ้ช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทีเ่มนูด้านซา้ยมอืเมือ่กดทีเ่มนู “บัญชีผู้ใช้งาน” จะมรีายละเอยีดเมนู

ย่อยทีอ่ยู่ภายใตจ้ะแสดงผลออกมาโดยตามสิทธ์ิเจ้าหน้าที่จุดบรกิารจะสามารถเข้าถึงไดม้ี 4 เมนูย่อย ได้แก ่

จัดการรายละเอียดผู้ใช้งาน 

• การเรยีกดู หรอื ค้นหาผู้ใช้งาน 

• การแก้ไขรายละเอยีดผู้ใช้งาน 

• การลบรายละเอยีดผู้ใช้งาน 

• การส่งออกรายละเอียดข้อมลูผู้ใช้งาน  

จัดการรายละเอียดผู้ใช้งาน เป็นเมนูที่ใช้สำหรับตรวจสอบ, ค้นหา และ จัดการผู้ใช้งานในระบบ โดย

รายละเอียดผู้ใช้งานที่แสดงจะเป็นรายละเอียดการเข้าใช้งานครั้งล่าสุดเสมอ เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถจัดการได้

ดังนี้ 

 
รูปที่ 3-1 รูปหน้าจอแสดงผลเมนูจัดการรายละเอียดผู้ใช้งาน 
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3.1 เรียกดู หรือ ค้นหาผู้ใช้งาน (หมายเลข 1)  เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถเรียกดูข้อมูลหรือค้นหารายละเอียด
ผู้ใช้งานที่ต้องการได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามโครงสร้างของหน่วยงานนั้นๆ โดยระบุรายละเอียดผู้ใช้งานที่
ต้องการค้นหาตามเงื่อนไข จากนั้นกด”ค้นหา” ระบบจะแสดงรายการที่ผู้ดูแลระบบค้นหาข้ึน 

 
รูปที่ 3-2 รูปหน้าจอการเรียกดรูายละเอียดผู้ใช้งาน 

3.2 แก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งาน (หมายเลข 2)  เมื่อเจ้าหน้าที่จุดบริการค้นหารายละเอียดผู้ใช้งานที่ต้องการเจอแลว้
จะดำเนินการแก้ไขกดปุ่ม “แก้ไข” รายการที่ต้องการเพื่อทำการแก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไข
ข้ึน ในส่วนน้ีเจ้าหน้าที่จุดบรกิารจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ 2 รายการ ได้แก่ “บทบาทผู้ใช้งาน” และ “สถานะ” 
เมื่อปรับเปลี่ยนเรียบร้อยกด “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกการแก้ไข 

 
รูปที่ 3-3 รูปหน้าจอการเข้าแก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งาน 
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3.2.1 การเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้งาน สามารถเลือกได้ที่ช่องบทบาทผู้ใช้งานและเลือกบทบาทใหม่ให้แก่
ผู้ใช้งานที่ต้องการปรับเปลี่ยน 

3.2.2 การเปลี่ยนสถานะ สามารถเลือกสถานะการใช้งานได้โดยปรับเปลี่ยนตัวเลือก “ใช้งาน” หรือ 
“ระงับ” โดยสถานะปกติต้ังต้นของระบบจะเป็น “ใช้งาน” เมื่อเลือกเป็น “ระงับ” แล้วผู้ใช้งานที่
ถูกปรับเปลี่ยนนั้นจะไม่สามารถเข้าระบบจัดการข้อมูล Info ได ้

 
รูปที่ 3-4 รูปหน้าจอการแก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งาน 

3.3 การลบรายละเอียดผู้ใช้งาน (หมายเลข 3) เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถลบผู้ใช้งานที่ไม่ใช้งานแล้วได้ โดยกด
ปุ่มเครื่องมือ “ลบ” เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการลบขึ้นเพื่อแจ้งเตือนการลบ เมื่อยืนยันแล้ว
ผู้ใช้งานนั้นจะถูกลบออกจากระบบ 

 
รูปที่ 3-5 รูปหน้าจอการลบรายละเอียดผู้ใช้งาน 
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3.4 การส่งออกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน (หมายเลข 4) เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถ Export รายละเอียดข้อมูล
ผู้ใช้งานได้ โดยต้องทำการค้นหารายละเอียดผู้ใช้งานตามเงื่อนไขก่อน จากนั้นกดปุ่ม “ส่งออก Excel” เมื่อกด
แล้วระบบจะดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดผู้ใช้งานลงในเครื่องของเจ้าหน้าที่จุดบริการ 

 
รูปที่ 3-6 รปูหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 3-7 รปูหน้าจอไฟล์รายละเอียดผู้ใช้งานที ่Export จากระบบ 
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บทท่ี 4 เมนูหน่วยงานและโครงสร้าง 

เมนูหน่วยงานและโครงสร้างเจ้าหน้าที่จุดบริการ สามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนูด้านซ้ายมือเมื่อกดที่ เมนู 

“หน่วยงานและโครงสร้าง” โดยจะมีเมนูย่อยที่เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถจัดการได้ ได้แก่ เมนูจัดการหน่วยงาน 

จัดการหน่วยงาน เป็นเมนูไว้ใช้สำหรบัจดัการข้อมลูหน่วยงานในระบบภายใต้การดูแล เมื่อเข้ามาที่เมนูแล้ว

ระบบจะแสดงรายการหน่วยงานข้ึน เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถจัดการได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 4-1 รูปหน้าจอเมนูจัดการหน่วยงาน 

4.1 การเรียกดู หรือ ค้นหาหน่วยงาน (หมายเลข 1)  ในกรณีที่หน่วยงานใดมีหน่วยงานภายใตส้ังกัดดูแลหรือจุด
บริการที่ดูแลจะมีรายการหน่วยงานแสดงผลขึ้น ซึ่งเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถค้นหาหน่วยงานได้ 
โดยระบุข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการค้นหา จากนั้นระบบจะแสดงรายการหน่วยงานที่ต้องการข้ึน 

 
รูปที่ 4-2 รายการหน่วยงาน 
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4.2 การดูรายละเอียดหน่วยงาน (หมายเลข 2)  ในส่วนน้ีเป็นส่วนการดูรายละเอียดของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการ
จากการค้นหาตามข้อมูลที่ระบุ เมื่อกดปุ่มดูแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดของหน่วยงานน้ันข้ึน 

 

 
รูปที่ 4-3 หน้าจอการกดดรูายละเอียดหน่วยงาน 
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4.3 การแก้ไขรายละเอียดหน่วยงาน (หมายเลข 3)  เป็นส่วนที ่ใช้สำหรับแก้ไขและจัดการข้อมูลหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลหน่วยงานได้จากการกดปุ่ม “แก้ไข” ที่รายการหน่วยงาน ระบบ
จะแสดงหน้าจอสำหรบัแก้ไขรายละเอียดหน่วยงานข้ึน เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการ
แก้ไข 
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รูปที่ 4-4 รูปหน้าจอการแก้ไขรายละเอียดหน่วยงาน 
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4.4 การสร้างหน่วยงาน (หมายเลข 4)  เป็นส่วนของการสร้างหน่วยงานใหม่ในระบบเจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถ
สร้างหน่วยงานได้โดยกดปุ่ม “สร้าง” เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงหน้าจอสำหรบัการใส่ข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการ
ข้ึน 
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รูปที่ 4-5 รูปหน้าจอการสร้างและใส่รายละเอียดหน่วยงาน 
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บทท่ี 5 เมนูกระบวนงานและคู่มือประชาชน 

เมนูกระบวนงานและคู่มือประชาชนเป็นเมนูสำหรับ จัดการกระบวนงาน จัดการคู่มือประชาชน และ จัดการ

บริการอื่นๆ สำหรับเจ้าหน้าที่จุดบรกิารสามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนูด้านซา้ยมือ เมื่อกดที่ เมนู “กระบวนงานและคู่มอื

ประชาชน”  โดยรายละเอียดเมนูย่อยที่อยู่ภายใต้จะแสดงผลออกมาโดยมี 2 เมนูย่อยได้แก่ 

• จัดการกระบวนงาน 

• จัดการคู่มือประชาชน 

5.1 จัดการกระบวนงาน  

เป็นเมนูสำหรบัสร้างและจัดการข้อมูลกระบวนงานในระบบ เมื่อเข้ามาที่เมนูแลว้ระบบจะแสดงรายการ
กระบวนงานที่มือยู่ในระบบข้ึน เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถจัดการได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 5-1 หน้าจอจัดการกระบวนงาน 
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5.1.1 การเรียกดู หรือ ค้นหา กระบวนงาน (หมายเลข 1) เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถเรียกดู หรือ ค้นหา
กระบวนงานที่ต้องการได้ โดยการระบุรายละเอียดหน่วยงาน หรือ ช่ือกระบวนงานที่ต้องการ จากนั้น
กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงผลการค้นหากระบวนงานข้ึน 

ในส่วนรายละเอียดของกระบวนงานที่แสดงผลจะมีรายละเอียด หน่วยงาน, ช่ือกระบวนงาน, 

หมวดหมู่กระบวนงาน, วันที่สร้าง, สถานะการเผยแพร่บนเว็บไซต์, สถานะการใช้งานของกระบวนงาน 

และเครื่องมือ 

 
รูปที่ 5-2 หน้าจอรายการกระบวนงาน 

 

5.1.2 การ Copy Link กระบวนงาน เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถมา Copy URL ของกระบวนงาน
ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ link กับข้อมูลภายนอก เช่น ใช้ในการ link กับบทความเว็บไซต์ทั้งของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมถึงการแชร์บน Social Media 

เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถทำการ Copy Link ได้จากการค้นหากระบวนงานที่ต้องการ

จากนั้นระบบจะแสดงรายการที่ค้นหาข้ึน ให้เจ้าหน้าที่จุดบริการเลื่อนตารางไปที่คอลัมภ์เครื่องมือจะ

พบปุ่ม “Copy Link” จากนั้นระบบจะทำการ Copy Link เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถนำ Link ที่ได้

ไปใช้ได้ตามต้องการ  
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รูปที่ 5-3 การ Copy Link กระบวนงานการส่งออกข้อมูลกระบวนงาน 

 

5.1.3 การส่งออกข้อมูลกระบวนงาน เป็นส่วนในการส่งออกไฟล์ข้อมูลของกระบวนงานตามโครงสร้างที่
ต้องการ เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถส่งออกข้อมูลดังกล่าวได้ โดยทำการค้นหาหน่วยงานที่ต้องการ
ส่งออกข้อมูล เมื่อได้ผลการค้นหาแล้วระบบจะแสดงผลรายการผลการค้นหาข้ึน จากนั้นเจ้าหน้าที่จุด
บริการกด “ส่งออก Excel” ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์จากระบบลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
รูปที่ 5-4 การส่งออกข้อมูลกระบวนงาน 
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รูปที่ 5-5 ข้อมูลกระบวนงานที่ทำการเลือกส่งออกจากระบบ 
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5.2 จัดการคู่มือประชาชน  

เป็นเมนูสำหรับจัดการข้อมูลคู่มือประชาชนในระบบ เมื่อเข้ามาที่เมนูแล้วระบบจะแสดงรายการคู่มือ
ประชาชนที่มีอยู่ในระบบตามโครงสร้างขึ้น เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถจัดการได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 5-6 หน้าจอจัดการคู่มือประชาชน 

5.2.1 การเรียกดู หรือ ค้นหาคู่มือประชาชน (หมายเลข 1) เป็นส่วนในการค้นหาคู่มือประชาชนในระบบ 
เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถค้นหาคู่มือได้ โดยเลือกการระบุเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ชื่อกระบวนงาน , 
กระทรวง, กรม, หน่วยงาน เมื่อกดค้นหาแล้วระบบจะแสดงรายการผลการค้นหาคู่มือประชาชนข้ึน 
โดยรายละเอียดคู่มือจะประกอบไปด้วย ลำดับ, หน่วยงาน, ชื่อกระบวนงาน, การแสดงผลบนเว็บไซต์
พร้อมสถานะของคู่มือ, จำนวนคู่มือของกระบวนงานน้ันในระบบ, เครื่องมือ 

 
รูปที่ 5-7 หน้าจอผลการค้นหาคู่มือประชาชนตามเงื่อนไข 
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5.2.2 การจัดการคู่มือ (ดูคู่มือประชาชน) (หมายเลข 2) จากข้อ 5.2.1 เมื่อเจ้าหน้าที่จุดบริการทำการคน้หา
กระบวนงานแล้ว ต้องการดูคู่มือของกระบวนงานน้ัน กดปุ่ม “จัดการ” ที่คอลัมภ์เครือ่งมอื โดยสามารถ
จัดการได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 5-8 หน้าจอการเข้าจัดการคู่มือประชาชนของกระบวนการที่ค้นหา 

 
รูปที่ 5-9 หน้าจอจัดการคู่มือประชาชนของกระบวนการที่ค้นหา 
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5.2.2.1 การดูคู่มือประชาชน (A) เจ้าหน้าทีจุ่ดบรกิารสามารถดูคู่มอืประชาชนใน View Mode จากปุม่ 
“ดู” เมื่อกดปุ่มดูแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดคู่มือประชาชนรายการทีเ่ลอืกข้ึน ซึ่งใน View 
Mode นี้จะไม่สามารถแก้ไขคู่มือได้ 
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รูปที่ 5-10 หน้าจอ View Mode คู่มือประชาชน 
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5.2.3 การส่งออกข้อมูลคู่มือประชาชน (หมายเลข 3) เป็นส่วนในการ Export ข้อมูลของคู่มือประชาชนตาม
เงื่อนไขโครงสร้างที่ทำการค้นหา เจ้าหน้าที่จุดบริการจะต้องทำการค้นหาหน่วยงานที่ต้องการ Export 
ข้อมูลก่อน เมื่อกดค้นหาแล้วระบบจะแสดงรายการผลการค้นหาข้ึนจากนั้นจึงกดปุ่ม “ส่งออก Excel” 
ระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือประชาชนตามเงื่อนไขที่ค้นหาลงคอมพิวเตอร์ 

 
รูปที่ 5-11 หน้าจอการส่งออกข้อมูลคู่มือประชาชน 

 

 
รูปที่ 5-12 ข้อมูลคู่มือประชาชนทีท่ำการเลือกส่งออกจากระบบ 
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บทท่ี 6 เมนูการประเมินความพึงพอใจ 

เมนูประเมินความพึงพอใจ สามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนูด้านซา้ย เมื่อกดทีเ่มนู “ประเมินความพึงพอใจ” จะ

มีรายละเอียดเมนูย่อยที่อยู่ภายใต้แสดงผลออกมา โดยเมนทูี่เจ้าหน้าทีจุ่ดบริการสามารถดำเนินการได้มีดังนี ้

• จัดการคำถามเฉพาะ 

• Download QR Code / Link Poster 

6.1 จัดการคำถามเฉพาะ  

เป็นเมนูสำหรับจัดการชุดคำถามเฉพาะของจุดบริการต่างๆ ที่ต้องการแบบประเมินความพึงพอใจใน
ส่วนงานเฉพาะงานหรือกิจกรรมทีจ่ัดข้ึน ซึ่งชุดคำถามเฉพาะนี้จะไม่แสดงผลรวมกับชุดคำถามมาตรฐานและชุด
คำถามเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ แต่จะถูกนำไปใช้ด้วยวิธีการเผยแพร่ผ่ านการ Copy Link เท่านั้น เจ้าหน้าที่จุด
บริการสามารถจัดการได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 6-1 หน้าจอจัดการชุดคำถามเฉพาะ 
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6.1.1 การค้นหาชุดคำถามเฉพาะ (หมายเลข1) เป็นส่วนของการค้นหาชุดคำถามเฉพาะที่มีอยู่ในระบบ 
เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถค้นหาโดยระบุตามเงื่อนไขแลว้กดปุม่ค้นหา เมื่อกดค้นหาแล้วระบบจะ
แสดงรายการที่ค้นหาข้ึน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ช่ือชุดคำถาม, หน่วยงาน, สถานะ, ช่วงเวลาใช้งาน 
และ เครื่องมือ 

 
รูปที่ 6-2 หน้าจอผลการค้นหาชดุคำถามเฉพาะ 

6.1.2 การ Copy Link ชุดคำถามเฉพาะ (หมายเลข2) เป็นส่วนที่ใช้สำหรบัเผยแพร่ชุดคำถามเฉพาะด้วย
วิธีการ Copy Link เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถทำได้โดยกด Copy Link แล้วนำไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ หรือ ส่งต่อทาง Social Media เมื่อมีผู้ใช้งานภายนอกกด Link แล้วระบบจะแสดงหน้า
ประเมินความพึงพอใจของชุดคำถามเฉพาะข้ึน 

 
รูปที่ 6-3 หน้าจอการ Copy Link ชดุคำถามเฉพาะ 
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รูปที่ 6-4 ตัวอย่างการนำ Link ชดุคำถามเฉพาะไปใช ้

 

รูปที่ 6-5 ชดุคำถามเฉพาะบนเว็บไซต ์
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6.2 Download QR Code / Link Poster  

เป็นส่วนสำหรับการ Download QR Code และการตั้งค่าของ Poster ที่นำไปใช้งาน เจ้าหน้าที่จุด
บริการสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 6-6 หน้าจอเมนู Download QR Code / Link Poster 

6.2.1 การค้นหาหน่วยงานหรือจุดบริการภายใต้การดูแลที่ต้องการดูรายการ Poster QR Code (หมายเลข
1) เป็นส่วนที่ไว้สำหรับค้นหา Poster หรือ QR Code ของหน่วยงานต่างๆ เมื่อกดค้นหาแล้วระบบจะ
แสดงรายการ Poster หรือ QR Code ข้ึน 

 
รูปที่ 6-7 หน้าจอผลการค้นหา Poster QR Code ของหน่วยงาน/จุดบริการ 
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6.2.2 การเปิด-ปิด การใช้งานของ Poster (หมายเลข 2) เป็นส่วนในการจัดการการใช้งานของ Poster การ
ให้คะแนนความพึงพอใจของหน่วยงานหาก Poster นั้นไม่ต้องการให้ใช้งานแล้วสามารถปิดการใช้งาน
ได้ ในทางกลับกันเมื่อต้องการเปิดการใช้งานกลับมาก็สามารถเปิดการใช้งานได้เช่นกัน เมื่อเปิด-ปิด 
การใช้งานของ Poster มีความสัมพันธ์กับหน้าเว็บไซต์ เมื่อประชาชนผู้ใช้งานทำการ Scan QR Code 
ที่จุดบริการหากสถานะการใช้งานเปิดจะสามารถประเมินความพึงพอใจได้ แต่หากสถานะปิดการใช้
งานเมื่อ Scan QR Code แล้วจะไม่สามารถประเมินความพึงพอใจนั้นได้ 

 
รูปที่ 6-8 การ ปิด-ปดิ การใช้งาน Poster QR Code ของหน่วยงาน/จุดบริการ 

   

รูปที่ 6-9 รปูแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากกำหนดการใชง้าน 
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6.2.3 การจำกัดเวลาของการประเมินความพึงพอใจ (หมายเลข 3) เป็นส่วนในการกำหนดให้ประชาชน
ประเมินความพึงพอใจซ้ำได้ โดยมีเงื่อนไขการจำกัดเวลาหากเปิดการจำกัดเวลาระบบจะกำหนดการ
ประเมินความพึงพอใจไว้เพื่อไม่ให้เกิดการปั้มผลการประเมินในช่วงเวลานั้นและหากปิดการจำกัด
เวลาระบบจะไม่มีการจำกัดเวลาในการประเมินใดๆ 

 
รูปที่ 6-10 การกำหนดการจำกัดเวลาการประเมินความพึงพอใจ 

6.2.4 การดาวน์โหลด QR Code (หมายเลข 4) เป็นส่วนของการ Download Poster QR Code ของจุด
บริการนั้นๆ เมื่อทำการค้นหาหน่วยงานที่ต้องการแล้วระบบจะแสดงรายการจุดบริการที่อยู่ภายใต้
หน่วยงานที่ค้นหาข้ึน หลังจากนั้นกดปุ่ม “QR Code” 

 
รูปที่ 6-11 การ Download QR Code จุดบริการ 
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เมื่อกดปุ่ม “QR Code” แล้วระบบจะแสดงหน้า PDF ไฟล์ของจุดบริการนั้นข้ึน เจ้าหน้าที่จดุ

บริการสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของจุดบริการ

ตนเองได ้

 
รูปที่ 6-12 ไฟล์ QR Code จุดบริการ 

6.2.5 การ Copy Link Poster (หมายเลข 5) เป็นส่วนของการเผยแพร่การประเมินความพึงพอใจของจุด
บริการต่างๆ ในรูปแบบ Link เจ้าหน้าที่จุดบริการสามารถทำได ้โดยการค้นหาหน่วยงานเมือ่ค้นหาแลว้
จะได้รายการจุดบรกิารที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ค้นหาข้ึน จากนั้นกดปุ่ม “Copy Link” เมื่อ Copy แล้ว
สามารถนำ Link ที่ได้ไปเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ หรือ Social Media ได้ตามต้องการ แต่การใช้งานจะ
สัมพันธ์อยู่กับสถานะการใช้งานของแบบประเมินต่างๆ โปรดตรวจสอบก่อนนำเผยแพร่ 

 
รูปที่ 6-13 หน้าจอการ Copy Link แบบประเมินความพึงพอใจของจุดบริการ 
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รูปที่ 6-14 หน้าจอการแสดงผลการนำ Link แบบประเมินที่ Copy ไปใช ้
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