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1. เข้าใช้งานผ่านหน้าจอเวปไซดเ์ทศบาลนครปากเกร็ด 

1.1 ให้ผู้ใช้บริการเปิดหน้าจอการใช้งานผ่าน Web Browser  เช่น  Internet Exproler 11 , Fire Fox  

1.2 พิมพ์  URL : www.pakkretcity.go.th  ทีช่่องเรียกการใช้งานของ Web Browser แสดงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ระบบจะแสดงหน้าจอเวปไซด์ของเทศบาลนครปากเกร็ด เลื่อนหน้าจอไปทีห่ัวข้อ “ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

สายตรงเทศบาล ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ” 

1.4 กดเลือกเลือกทีรู่ป 

1.5 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักที่ให้บริการระบบสายตรงเทศบาล  

1.6 เมือ่เข้าสู่หน้าจอหลักระบบสายตรงเทศบาล ให้ผู้ใช้บริการอ่านเงื่อนไขและค าแนะน าให้เข้าใจก่อนใช้บริการ 

1.7 เมื่ออ่านเงื่อนไขเข้าใจดีแล้วให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้เมนูต่างๆ ทีเ่ทศบาลให้บริการ แสดงดังภาพ 

 

 

หมายเหตุ :  ระบบรองรับการใช้งานบน  Web Browser  : Internet Exproler 11  , Fire Fox  ทั้งนีอ้าจพบปัญหาการ 

                ใช้งานบน Web Browser อ่ืนๆ ที่ไม่รองรับการใช้งานได้  

 

http://www.pakkretcity.go.th/
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2. บันทึก ตั้งค าถาม ร้องเรียน ร้องทุกข ์/ สอบถามข้อมูล /ขอรับบริการ   
 

3. ติดตามความคืบหน้า / แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 

4. สืบค้นข้อมูล ค าถามค าตอบ จากเทศบาลในระบบสายตรง  
 

 

 

 

หน้าจอหลักระบบสายตรงเทศบาลที่ให้บริการ 

2. หน้าจอหลักระบบสายตรงทีใ่ห้บริการ 

    2.1 บันทึก ตั้งค าถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ / สอบถามข้อมูล /ขอรับบริการ (เมนูที่ 1) 

        เป็นเมนูที่ให้บริการส าหรับการตั้งค าถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ / สอบถามข้อมูล และการขอรับบริการต่างๆ จาก
เทศบาล เมื่อผู้ใช้บริการกดเลือกเมนูบริการนี้ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับการบันทึกรับเรื่องส าหรับหรับประชาชนผู้ที่
ต้องการขอรับบริการ แสดงดังภาพ 

 

 

 

 

หน้าจอหลัก
ระบบสายตรง
เทศบาล 

เมนูที่ 1 

เมนูที่ 2 

เมนูที่ 3 
4 
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ขั้นตอนที่ 1 : ระบุข้อมูลผู้แจ้ง/ผู้ขอรับบริการ 

 

- ให้ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลตามท่ีระบบก าหนด เช่น ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน E-mail 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่อยู่ของผู้ขอรับบริการ การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของผู้ขอรับ 
บริการเอง ส าหรับใช้ในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ 

- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดที่ปุ่ม    
 

ขั้นตอนที่ 2 : ระบเุรื่องท่ีแจ้งหรือเลือกบริการและประเภทบริการ 

 

- ให้ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลตามท่ีระบบก าหนด เลือกหัวข้อบริการ และ ประเภทของบริการ 
ระบบจะก าหนดหน่วยงานของเทศบาลที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ (ส่งเรื่องให้หน่วยงาน แสดงที่มุมขวาบน) 

- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดที่ปุ่ม    
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ขั้นตอนที่ 3 : ระบสุถานที่แจ้งหรือสถานที่ให้ด าเนินการ 

 
- ให้ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลตามท่ีระบบก าหนด เช่น ชื่อสถานที ่บ้านเลขที่ ถนน ซอย ที่แจ้งให้ด าเนินการ 
- กรอกรายละเอียด ค าถาม ปัญหาทีแ่จ้ง ความต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลือ ความต้องการขอรับบริการใน 

ช่องรายละเอียดอื่นๆ เพ่ิมเติม  ก าหนดวันนัดหมายด าเนินการ (ถ้ามี) 
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดที่ปุ่ม    

 
ขั้นตอนที่ 4 : ระบเุอกสารแนบ 
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- ให้ผู้ขอรับบริการระบุเลือกเอกสารแนบต่างๆ ที่ต้องการส่งให้หน่วยงานใช้ประกอบ เช่น File ภาพถ่ายต่างๆ 
File เอกสารต่างๆ , File เสียง ก าหนดให้แนบเอกสารได้สุงสุด 5 รายการ 

- เมื่อเลือกเอกสาร /File แนบครบถ้วนให้กดที่ปุ่ม    
 

ขั้นตอนที่ 5 : ยืนยันข้อมูลที่ขอรับบริการเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
- ให้ผู้ขอรับบริการกรอกรหัส Service Code ที่ระบบแจ้ง (แสดงตามภาพ) เช่น  PK62-232TdNgy เพ่ือ 

ยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ขอรับบริการ โดยน าไปกรอกที่ช่อง  “กรอกข้อมูล Service Code ที่ได้รับ” 
- ให้ผู้ขอรับบริการจดจ ารหัส Service Code เพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการเอง ใช้ในการติดตามความคืบหน้า

ของเรื่องผ่านระบบติดตามความคืบหน้า (เมนูที่ 2) 

- กรณไีม่ต้องการส่งข้อมูล ให้กดปุ่ม  

- หากผู้ใช้งานต้องการย้อนกลับไปกรอกข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ให้กดปุ่ม   
- เมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้วและต้องการส่งข้อมูลให้หน่วยงานรับเรื่อง ให้กดที่ปุ่ม  

   ระบบจะแสดงข้อความเพ่ือให้ผู้ขอรับบริการยืนยันอีกครั้ง แสดงดังภาพ 
 
 
 
 
 

 
 

- กดปุ่ม OK  ถ้ายืนยัน   กดปุ่ม  Cancel  เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึก 
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เมื่อการบันทึกและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแจ้งผลการด าเนินการ แสดงดังภาพ 

 
 

- ระบบจะรายงานผลการบันทึก ค าถาม / เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ /สอบถามข้อมูล และแจ้งรหัส  
Service Code อีกครั้ง 

- ระบบจะรายงานผลการบันทึกและแจ้ง URL เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถบันทึก URL ไว้ในเครื่องของผู้ใช้บริการ
ส าหรับใช้ติดตามความคืบหน้าของเรื่อง หรือค าถาม ได้ด้วยตนเอง โดยกดที่  Download  ระบบจะแจ้ง 
ให้ผู้ใช้บริการยืนยันในการ บันทึก File URL เก็บไว้ในเครื่องที่ใช้งาน (เลื่อกแฟ้มที่ต้องการจัดเก็บในเครื่อง) 
 

 
 

   
- กรณตี้องการบันทึก  URL  ให้กดปุ่ม  Save 
- กรณไีมต่้องการบันทึก  URL  ให้กดปุ่ม Cancel 
- กรณีต้องการเรียกใช้ URL กดปุ่ม Open 
- กดปุ่ม   เมื่อต้องการปิดหน้าจอรายงานผลการบันทึก 

- กดปุ่ม   เมื่อต้องการแจ้งเรื่องหรือตั้งค าถาม ร้องเรียนร้องทุกข์ อื่นๆ เพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ :  URL ที่ระบบสร้างให้นี้ ใช้ส าหรับช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียกเปิดหน้าจอติดตามความคืบหน้า 
     ของเรื่อง หรือค าถามที่แจ้งไว้ได้เช่นเดียวกับการน ารหัส Service Code  ไปกรอกและค้นหาในหน้าจอ 
     ติดตามความคืบหน้า  
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2.2 ติดตามความคืบหน้า / แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง (เมนูที ่2) 

 
 

 หน้าจอติดตามความคืบหน้า/แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ใช้ส าหรับติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองหรือใช้ 
ส าหรับแจ้งรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม      

- ให้ผู้ขอรับบริการกรอกรหัส  Service Code ในช่อง และ กดปุ่ม    
- ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพ 
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การใช้งานหน้าจอติดตามความคืบหน้า / แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ข้อ 2.2) 
- ให้ผู้ขอรับบริการตรวจสอบสถานะของเรื่อง ว่าอยู่ในสถานะใด เช่น รอตรวจสอบ , รับเรื่อง , ปิดงาน 

สถานะรอตรวจสอบ คือ รอหน่วยงานตรวจสอบเรื่องก่อนรับเรื่องไปด าเนินการต่อ 
สถานะรับเรื่อง       คือ หน่วยงานรับเรื่องไปด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ 
สถานะปิดงาน       คือ หน่วยงานด าเนินการแก้ไขปัญหา ตอบค าถาม ชี้แจง และปิดงานผ่านระบบแล้ว 

- ผู้ขอรับบริการสามารถติดตามความคืบหน้า และแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งส่งเอกสารแนบเพิ่มเติมได้ 
ผ่านหน้าจอระบบ ในกรณีที่สถานะของเรื่องเป็น  สถานะรอตรวจสอบ และ สถานะรับเรื่อง 

- ในกรณีที่ปัญหาได้รับการแก้ไข หรือได้รับค าตอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว (สถานะเรื่องยังไม่ปิดงาน) ผู้ใช้บริการ 
สามารถระบุแจ้งสถานะ “ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว” โดยกดในช่อง Check Box เพ่ือสื้อสารแจ้งกลับไปยัง 
หน่วยงานให้ทราบได้ 

- เมื่อผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติม หรือแนบเอกสารเพิ่ม เรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม  
   เพ่ือบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมเข้าสู่ระบบ 

- ต้องการปิดหน้าจอ กดปุ่ม  
หมายเหตุ :  กรณสีถานะการรับเรื่องเป็น “ปิดงาน”  ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เท่านั้นไม่สามารถเพ่ิม 
               รายละเอียดต่างๆ หรือแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้ 

สถานะเรื่อง 

กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 

แนบเอกสารเพิ่มเติม 

ให้กดเลือก กรณีที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 
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2.3 สืบค้นข้อมูล ค าถามค าตอบ จากฐานข้อมูลเทศบาลในระบบสายตรง (เมนูที ่3) 

 

 
หน้าจอสืบค้นข้อมูล ค าถามค าตอบในระบบสายตรง ใช้ส าหรับเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ ของเรื่องร้องเรียน 

ร้องทุกข์  สอบถามข้อมูล  การขอรับบริการต่างๆ ที่เทศบาลได้น ามาโพสเป็นข้อมูลสาธารณะใช้อางอิงในเรื่องที่ประชาชน 
สนใจและมักจะสอบถามบ่อยๆ  ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เทียบเคียงกรณีของตนเองได้ 

      
 
 

การใช้งานหน้าจอสืบค้นข้อมูล ค าถามค าตอบ จากฐานข้อมูลเทศบาลในระบบสายตรง (ข้อ 2.3) 
 

- ให้ผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล ระบุช่วงของวันที่ในการโพสข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 
- การระบุช่วงของวันที่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
- กดท่ีปุ่มตามหัวข้อเรื่องที่ต้องการสืบค้นข้อมูล ดังนี้ 

 

 
 

- ระบบจะแสดงผลการสืบค้นตามภาพ และแสดงจ านวนเรื่อง ภายใต้หัวข้อที่สืบค้นได้ 
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- ให้กดเลือกท่ีรายการผลการสืบค้นเพ่ือดูรายละเอียด แสดงดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

รายการผลการสบืค้น 
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- หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นในแต่ละหัวข้อ 
- ผู้ใช้งานสามารถดูผลการด าเนินการและเปิดดู File แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากระบบที่ปุ่ม Download 

 


