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รูปที่ 1 หน้าจอหลักของระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ 

 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรับเรื่องราว

ร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้ร้องเรียนทั่วประเทศ ซ่ึงสามารถเข้าใช้งานในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ันได้ที่ 
www.damrongdham.moi.go.th โดยที่หน้าจอหลักดังแสดงในรูปที่ 1 จะมีส่วนประกอบดังน้ี 

ส่วนที่ 1 โลโก้ศูนย์ด ารงธรรม 
ส่วนที่ 2 เมนูหลักของเว็บไซต์ 
ส่วนที่ 3 เมนูส าหรับลงช่ือเข้าใช้งานระบบ 
ส่วนที่ 4 แสดงรูปภาพแบนเนอร์ของเว็บไซต์ 
ส่วนที่ 5 แสดงเมนูการค้นหาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดในประเทศไทย 
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ที่ 1 เสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างย่อยขึ้นมา ดังรูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 
ขั้นตอนที่ 2 หากมีการสมัครสมาชิกไว้แล้ว ให้ท าการกรอกช่ือผู้ใช้ลงในช่อง “ช่ือผู้ใช้” และให้ท า

การกรอกรหัสผ่านลงในช่อง “รหัสผ่าน” เสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม       
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หลังจากน้ันให้กดที่ปุ่ม  ที่การแจ้งเตือนลงทะเบียนส าเร็จ และหากต้องการ

ยกเลิกข้อมูลที่กรอกทั้งหมด ให้คลิกที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 5 
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ลืมรหัสผ่ำน 

ขั้นตอนที่ 1 กดที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 หน้าจอลืมรหัสผ่าน 

 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุช่ือผู้ใช้, อีเมล์, และหมายเลขบัตรประจ าตัวที่ใช้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง หลังจากน้ัน

ให้กดที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 หน้าจอการกรอกอีเมล์เพื่อต้ังรหัสผ่านใหม่ 
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ขั้นตอนที่ 3 ระบุรหัสผ่านใหม่ และยันยืนรหัสผ่านใหม่ หลังจากน้ันให้กด  ดัง
รูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 การต้ังรหัสผ่านใหม่ 

 

กำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏช่ือ-นามสกุลของท่านตามรูปที่ 9  
ขั้นตอนที่ 2 ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยกดที่ค าว่า “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ตาม

รูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 แสดงข้อมูล “ชื่อ-นามสกุล” ผู้ใช้ และเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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ขั้นตอนที่ 3 หลังจากน้ัน ท่านจะเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ให้ท่านแก้ไขข้อมูลที่ท่าน

ต้องการ หลังจากน้ันให้กดที่ปุ่ม  ดังแสดงในรูปที่ 10 หลังจากน้ันจะ
ปรากฏข้อความจากระบบแจ้งว่า “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ท่านกด “ตกลง” การ
แก้ไขข้อมูลของท่านก็จะแล้วเสร็จ 

 

 
รูปที่ 10 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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กำรแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

กำรระบุควำมประสงค์ในกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอนที่ 1 ให้ท่านกดที่เมนู “ร้องเรียน/ร้องทุกข์” ดังรูปที่ 11 

 

 
รูปที่ 11 หน้าจอเมนูร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้าจอการระบุ “ความประสงค์ในการด าเนินการ” หากท่านไม่

ประสงค์ออกนาม ให้กดเช็คบ๊อกที่ “ไม่ประสงค์ออกนาม” ดังรูปที่ 12 
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ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 11  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 
รูปที่ 12 หน้าจอความประสงค์ในการด าเนินการ 

 
ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทงานบริการ ดังรูปที่ 13 
 

 
รูปที่ 13 หน้าจอการเลือกประเภทงานบริการ 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทเรื่องหลัก ดังรูปที่ 14 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 12  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 

 
รูปที่ 14 หน้าจอการเลือกประเภทเร่ืองร้องเรียน 

 

ขั้นตอนที่ 5 เลือกประเภทเร่ืองรอง ดังรูปที่ 15 
 

 
รูปที่ 15 หน้าจอการเลือกประเภทเร่ืองร้องเรียนย่อย  



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 13  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนที่ 6 ระบุช่ือเรื่องที่ต้องการ ดังรูปที่ 16 
 

 
รูปที่ 16 หน้าจอการระบุหัวข้อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
ขั้นตอนที่ 7 เลือกลักษณะเรื่อง ดังรูปที่ 17 

 

 
รูปที่ 17 หน้าจอการเลือกลักษณะเร่ือง 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 14  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนที่ 8 ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของท่าน หลังจากน้ันให้กดที่ปุ่ม 

 ดังรูปที่ 18 เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หลังจากน้ันจะปรากฏหน้าจอดัง
รูปที่ 19 

 

 
รูปที่ 18 หน้าจอการระบุรายละเอียด 

 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 15  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 
รูปที่ 19 หน้าจอผู้ถูกร้องทุกข์ 

 

  



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 16  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กำรระบุข้อมูลผู้ถกูร้องทุกข ์

 

กำรเลือกหน่วยงำนที่ถกูร้องทุกข ์
ขั้นตอนที่ 1 เลือกผู้ถูกร้องทุกข์โดยท าการเช็คบ๊อกที่หน่วยงานที่ท่านต้องการ ดังรูปที่ 20 

ขั้นตอนที่ 2 กดที่ปุ่ม  เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หรือกดที่ปุ่ม  ดังรูป
ที่ 20 

 
 

 
รูปที่ 20 หน้าจอการระบุผู้ถูกร้องทุกข์ 

หมายเหตุ : สามารถเลือกได้หลายรายการ 
 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 17  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กำรเพิ่มหน่วยงำนรฐัที่ถกูรอ้งทุกข ์
ขั้นตอนที่ 1 เพิม่หน่วยงานรัฐที่ถูกร้องทุกข์ โดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มหน่วยงาน +” ดังรูปที่ 21 หลังจาก

น้ันจะปรากฏตัวเลือกการเพิ่ม “กระทรวง” และ “กรม” ขึ้นมา ดังรูปที่ 22 
 

 
รูปที่ 21 หน้าจอการเพิ่มหน่วยงานรัฐที่ถูกร้องทุกข์ 

 

 
รูปที่ 22 หน้าจอการเพิ่มกระทรวงและกรม 

 

ขั้นตอนที่ 2 กดที่ปุ่ม  เพื่อเลือก “กระทรวง” ที่ถูกร้องทุกข์ ดังรูปที่ 23  
 

 
รูปที่ 23 หน้าจอตัวเลือกกระทรวงที่ถูกร้องทุกข์ 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 18  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนที่ 3 กดที่ปุ่ม  เพื่อเลือก “กรม” ที่ถูกร้องทุกข์ ดังรูปที่ 24  
 

 
รูปที่ 24 หน้าจอตัวเลือกกรมที่ถูกร้องทุกข์ 

 

ขั้นตอนที่ 4 กดที่ปุ่ม  เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หรือกดที่ปุ่ม  

เพื่อกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า หรือกดที่ปุ่ม  เพื่อลบ “กระทรวง” และ 
“กรม” ที่ไม่ต้องการ ดังรูปที่ 25 

 

 
รูปที่ 25 หน้าจอการยืนยันเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 19  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กำรเพิ่มบุคคลทีถู่กร้องทกุข ์
ขั้นตอนที่ 1 เพิม่บุคคลที่ถูกร้องทุกข์ โดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มบุคคล +” ดังรูปที่ 26 หลังจากน้ันจะ

ปรากฏตัวเลือกการเพิ่ม “บุคคล” ขึ้นมา ดังรูปที่ 27 
 

 
รูปที่ 26 หน้าจอการเพิ่มบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ 

 

ขั้นตอนที่ 2 กดที่ปุ่ม  เพื่อเพิ่มบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ ดังรูปที่ 27 หลังจากน้ันจะปรากฏหน้าต่าง
ขึ้นมาดังรูปที่ 28 

 

 
รูปที่ 27 หน้าจอการเพิ่มบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ 

 
  



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 20  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูลบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ ให้ครบถ้วน หลังจากน้ันให้กดที่ปุ่ม  ดัง
รูปที่ 28 

 

 
รูปที่ 28 หน้าจอการระบุข้อมูลบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ 

 

ขั้นตอนที่ 4 กดที่ปุ่ม  เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หรือกดที่ปุ่ม  เพื่อ

กลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า หรือกดที่ปุ่ม  เพื่อลบ “บุคคล” ที่ไม่ต้องการ ดัง
รูปที่ 29 

 

 
รูปที่ 29 หน้าจอการยืนยันเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 21  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กำรเพิ่มนติบิคุคลที่ถกูร้องทุกข ์
ขั้นตอนที่ 1 เพิม่นิติบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ โดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มนิติบุคคล +” ดังรูปที่ 30 หลังจากน้ันจะ

ปรากฏตัวเลือกการเพิ่ม “นิติบุคคล” ขึ้นมา ดังรูปที่ 31 
 

 
รูปที่ 30 หน้าจอการเพิ่มนิติบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ 

 

ขั้นตอนที่ 2 กดที่ปุ่ม  เพื่อเพิ่มนิติบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ ดังรูปที่ 31 หลังจากน้ันจะปรากฏ
หน้าต่างขึ้นมาดังรูปที่ 32 

 

 
รูปที่ 31 หน้าจอการเพิ่มนิติบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ 

 
  



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 22  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนที่ 3 ระบุข้อมูลบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ ให้ครบถ้วน หลังจากน้ันให้กดที่ปุ่ม  
ดังรูปที่ 32 

 

 
รูปที่ 32 หน้าจอการระบุข้อมูลนิติบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ 

 

ขั้นตอนที่ 4 กดที่ปุ่ม  เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หรือกดที่ปุ่ม  

เพื่อกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า หรือกดที่ปุ่ม  เพื่อลบ “นิติบุคคล” ที่ไม่
ต้องการ ดังรูปที่ 33 

 

 
รูปที่ 33 หน้าจอการยืนยันเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 23  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กำรระบุข้อมูลจดุเกดิเหต ุ

       หลังจากระบุข้อมูลผู้ถูกร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอหลักการระบุจุดเกิดเหตุ ดังรูปที่ 34 

 

รูปที่ 34 หน้าจอการระบุข้อมูลจุดเกิดเหตุ 

 

  



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 24  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุสถานที่จุดเกิดเหตุที่ช่อง “ค้นหาสถานที่” หลังจากน้ันจะมีตัวเลือกขึ้นมา ให้เลือก
สถานที่ที่ต้องการ ดังรูปที่ 35 

 

 
รูปที่ 35 หน้าจอการค้นหาสถานที่จุดเกิดเหตุ 

 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุวัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ ดังรูปที่ 36 
 

 
รูปที่ 36 หน้าจอการระบุวัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 25  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายละเอียดเหตุการณ์ในช่อง “เหตุการณ์” หลังจากน้ันให้กดที่ปุ่ม 

 เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หรือกดที่ปุ่ม  เพื่อกลับไป
ยังขั้นตอนก่อนหน้า ดังรูปที่ 37 

 

 
รูปที่ 37 หน้าจอการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ 

หมายเหตุ : ช่อง “สถานที่เกิดเหตุ” ระบบจะใส่ข้อมูลให้อัตโนมัติจากการเลือกจุดเกิดเหตุก่อนหน้า 
 

  



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 26  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กำรแนบหลักฐำนประกอบกำรร้องทุกข ์

หลังจากระบุจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอหลักการแนบหลักฐานประกอบการร้องทุกข์ 

ดังรูปที่ 38 

 

รูปที่ 38 หน้าจอการแนบหลักฐานประกอบการร้องทุกข์ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ให้กดที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 38 หลังจากน้ันจะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 39 

ขั้นตอนที่ 2 ให้เลือกไฟล์หลักฐานที่ต้องการ ดังรูปที่ 39 หลังจากน้ันให้กดปุ่ม  
 

 
รูปที่ 39 หน้าจอการเลือกไฟล์หลักฐานประกอบการร้องทุกข์ 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 27  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนที่ 3 ให้กดที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 38 เพื่อเพิ่มไฟล์หลักฐานอ่ืนเพิ่มเติม หลังจากให้ท าตาม

ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 หรือกดที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 38 เพื่อลบไฟล์หลักฐานที่ไม่
ต้องการออก 

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากน้ันให้กดที่ปุ่ม  เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หรือกดที่ปุ่ม 

 เพื่อกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า ดังรูปที่ 40 
 

 
รูปที่ 40 หน้าจอการยืนยันการแนบหลักฐานประกอบการร้องทุกข์ 

  

กำรสรุปข้อมูลกำรร้องเรียนร้องทุกข ์

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลการร้องทุกข์ ดังรูปที่ 41 เมื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องทั้งหมดแล้ว ให้

คลิกเมนู  เพื่อท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หากต้องการกลับไป

แก้ไขข้อมูล ให้คลิกเมนู  เพื่อกลับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซ่ึงเมื่อ
บันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายการร้องเรียนร้องทุกข์ ดังรูปที่ 42 

 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 28  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 
รูปที่ 41 หน้าจอการสรุปข้อมูลการร้องทุกข์ 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 29  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 
รูปที่ 42 หน้าจอรายการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

กำรติดตำมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

กำรตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์โดยผู้ใช้ต้องท ำกำรเข้ำสู่ระบบกอ่น 

ขั้นตอนที่ 1 ให้ท่านท าการเข้าสู่ระบบโดยกรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง หลังจากน้ันให้คลิก
เลือกที่เมนู “ติดตามเรื่อง” ดังรูปที่ 43 หลังจากน้ันจะปรากฏข้อมูลที่ท่านได้ร้องเรียน
ไปแล้ว 

  

 
รูปที่ 43 หน้าจอการติดตามเรื่องร้องทุกข์โดยผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อน 



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 30  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กำรตดิตำมเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์โดยท่ีผู้ใช้ไมต่้องเขำ้สู่ระบบสมำชิก 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอหลักของเว็บไซต์แล้วให้กดเลือกที่เมนู “ติดตามเรื่อง” ดังรูปที่ 44  
 

 
รูปที่ 44 หน้าจอการติดตามเรื่องโดยไม่เข้าสู่ระบบสมาชิก 

 
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากน้ันให้ท่านกรอกรหัสเรื่องร้องทุกข์ที่ท่านต้องการค้นหาให้ถูกต้อง ดังรูปที่ 45 
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากน้ันให้ท่านกรอกรหัสบัตรประชาชนของท่านให้ถูกต้อง ดังรูปที่ 45  

 

 
รูปที่ 45 หน้าจอการกรอกข้อมูลเพื่อค้นหาเร่ืองร้องทุกข์ 

 
  



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 31  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากน้ันให้ท่านกดที่ปุ่ม  หลังจากน้ันจะปรากฏข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ ดัง
รูปที่ 46 และหากไม่พบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระบบจะแสดงข้อความว่าไม่พบเรื่องที่
ค้นหา ดังรูปที่ 47 

 

 
รูปที่ 46 หน้าจอรายการข้อมูลเรื่องร้องทุกข์  

 

 
รูปที่ 47 หน้าจอไม่พบข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ที่ค้นหา 

 

  



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 32  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กำรอ่ำนประกำศ/ข้อมูลข่ำวสำร 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอหลักของเว็บไซต์แล้วให้กดเลือกที่เมนู “ข่าวสาร” ดังรูปที่ 47  
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากน้ันจะปรากฏ “ประกาศ/ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ” ดังรูปที่ 47  

 
 

 
รูปที่ 47 หน้าจอประกาศ/ข้อมูลข่าวสาร 

 
ขั้นตอนที่ 3 หากท่านต้องการติดตาม “ประกาศ/ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ” ในรูปแบบ RSS Feed 

ให้ท่านกดที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 47         
 

  



ช่ือเอกสาร: เอกสารประกอบการส่งงานงวด 3 คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (ส าหรับประชาชน) 

ช่ือโครงการ: โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานรับและติดตามเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม  

 

 หน้า | 33  
ผูจ้ดัท ำ: บริษทั เดอะโซลูชัน่ส์ ไอซที ีจ ากัด 

หนว่ยงำน: ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

กำรดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอหลักของเว็บไซต์แล้วให้กดเลือกที่เมนู “คู่มือการใช้งาน” ดังรูปที่ 
48  

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากน้ัน ให้ท่านเลือกดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่ท่านต้องการ ดังรูปที่ 48  
 

 
รูปที่ 48 หน้าจอการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 

 

กำรออกจำกระบบ 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอหลักของเว็บไซต์แล้วให้กดเลือกที่ “ออกจากระบบ” ดังรูปที่ 49     
 

 
รูปที่ 49 หน้าจอการออกจากระบบ 

 
 


