
การใชงานเว็บไซตจังหวัดชลบุรี โครงการการใชงานเว็บไซตจังหวัดชลบุรี โครงการ

พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพเว็บไซตพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพเว็บไซต  

จังหวัดชลบุรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔จังหวัดชลบุรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

     ตามท่ีสํานักงานจังหวัดชลบุรี ไดวาจางบริษัท จ๊ิกซอว อินโนเวช่ัน จํากัด ใหดําเนินการ
พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพเว็บไซตจังหวัดชลบุรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเว็บไซตใหสามารถรองรับการบริหารจัดการ บูรณาการขอมูลภาครัฐ
และบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหมี
การขับเคล่ือนการบูรณาการดานรัฐบาลดิจิทัลท่ีทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
การใชงานระบบศูนยขอมูลขาวสารทางราชการฯ สําหรับผูใชงานระบบ (User) 
โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพเว็บไซตจังหวัดชลบุรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔   

    หัวขอในการอบรม 
 ๑. ระบบหนาเว็บไซตจังหวัดชลบุรี    
 ๒. ระบบรายงานผลตามขอส่ังการ 
     ๒.๑  หนังสือรับ
     ๒.๒  หนังสือสง
 ๓. ระบบจองหองประชุมฯ
     ๓.๑ ปฏิทินการจองหองประชุมฯ
     ๓.๒ ขอมูลหองประชุมฯ
     ๓.๓ ขอมูลการจองหองประชุมท่ีมีการจองอยูแลว
    ๓.๔ ขอมูลชวงวันท่ีไมอนุญาตใหมีการจองหอง
     ๓.๕ รายการจองหองประชุมฯ
     ๓.๖ ประวัติการจองหองประชุมฯ                     

๑. ระบบหนาเว็บไซตจังหวัดชลบุรี      
การเขาสูเว็บไซตสําหรับจัดการเนื้อหานั้น  ใหเขาเว็บไซตโดยใช

เว็บบราวเซอร อาทิ Google Chrome,  Internet Explorer,

Microsoft Edge, Mozilla Firefox 

และ Safari เปนตน โดยการกรอก URL สําหรับ เขาใชงาน ดังนี้

 

 ๔. ระบบเว็บไซตศูนยดํารงธรรมจังหวัดชลบุรี 
    มีข้ันตอนการแจงเร่ืองรองเรียน  
     ๔.๑ ข้ันตอนการแจงเร่ืองรองเรียน 
          - บันทึกเร่ืองรองทุกข/รองเรียน
          - เน้ือหาเร่ืองรองทุกขรองเรียน
          - ความประสงคในการดําเนินการ
          - หลักฐานประกอบเร่ืองรองเรียน/รอนทุกข
          - สรุปขอมูล
      ๔.๒ ติดตอศูนย
 ๕. ระบบเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส



ใหผูใชงานทําการกรอก URL ท่ีระบุ ซ่ึงระบบจะเจอแสดงหนาจอดังรูป

  โดย นางศิริพร  โกมลวนิช เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และ         

        นางสาวพนิดา  พันธวิไล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

       กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา    

 





เมนูยอย ขอมูลประวัติเมืองชล วิธีชีวิตและเศษฐกิจ ท่ีต้ังและอาณาเขต เขตการปกครอง

เมนูยอย ทําเนียบผูบริหารระดับสูง ทําเนียบสวนราชการ อํานาจหนาท่ี/โครงสรางสวนราชการ

เมนูยอย กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระดับจังหวัดชลบุรี การขับเคล่ือนไทยไปดวยกัน

เมนูยอย การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ศูนยปองกันการปรามปราบการทุจริตจังหวัดชลบุรี 

๑. เมนูหลัก สวัสดีเมืองชล สัญลักษณ-คําขวัญจังหวัด

แผนท่ีการเดินทาง คําถาม-คําตอบ (FAQ)
๒. เมนูหลัก  ขอมูลองคกร 

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  วาระผูบริหาร
๓. เมนูหลัก ผลการดําเนินงานโครงการ   

ระดับจังหวัดชลบุรี การจัดหาระบบคอมพิวเตอรจังหวัด ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (COVID-19) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการศูนยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการจังหวัดชลบุรี คําส่ังทางการปกครองเพ่ือแกปญหาจังหวัด โครงการอนุรักษพันธุพืช
โครงการตามพระราชดําริฯ
๔. เมนูหลัก ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

การพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

โดยหนาเว็บไซตจะแบงเมนูหลักและเมนูยอย ดังน้ี



เมนูยอย ปฏิทินทองเท่ียวชลบุรี โปรแกรมทองเท่ียว เว็บไซตทองเท่ียวท่ีเก่ียวของ

ขาวประชาสัมพันธ ขาวประกวดราคาซ้ือจาง ขาวสมัครงาน การเปดเผยราคากลางทางราชการ 

เมนูยอย ขอมูลติดตอเว็บไซต หมายเลขติดตอหนวยงานสําคัญ ลิงคเว็บไซตอ่ืน ๆ  แบบสํารวจ

การใชงานระบบรายงานผลตามขอส่ังการใหผูใชงานตองเขา Log in เขาสูระบบ ใสขอมูล

๕. เมนูหลัก เท่ียวจังหวัดชลบุรี  

 ๖. เมนูหลัก ขอมูลเผยแพร  

โครงการฝกอบรม
 ๗. เมนูหลัก ติดตอหนวยงาน 

ความพ่ึงพอใจ
 ๒. ระบบรายงานผลตามขอส่ังการ

ช่ือผูใช และรหัสผาน ในกรณีท่ีเปนผูใชงานใหม ผูใชงานจําเปนตองลงทะเบียนใหม ใหเลือกกดปุมลง
ทะเบียนใหม เพ่ือนําช่ือผูใช และรหัสผานมาใชในระบบ เม่ือกดปุม Log in  ระบบจะตรวจสอบช่ือ
ผูใชงาน และรหัสผาน หากขอมูลถูกตอง ระบบจะแสดงขอมูล ดังรูป



เลขท่ีหนังสือ
ลงวันท่ี
เร่ือง
จากหนวยงาน
ไฟลเอกสารแนบ
ผูรับ (ระบบประมวลผลและใชช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เขาสู/ระบบ)
หนวยงาน (ระบบประมวลผลและใชช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เขาสูระบบ)
เบอรติดตอ (ระบบประมวลผลและใชช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เขาสู/ระบบ)
เม่ือผูใชงานกรอกขอมูลหนังสือเรียบรอยแลวใหเลือก “ตกลง” ระบบประมวลผล 

 

 

หนาจอหนังสือรับ ระบบแสดงตารางรายละเอียดขอมูล ประกอบดวย ลําดับ วันเวลา 
เลขท่ีหนังสือ ช่ือเร่ือง จากหนวยงาน ผูสง เบอรติดตอ สถานะ ใหผูใชงานสามารถเลือก
หนังสือได โดยเลือกปุม “ลงรับหนังสือภายนอก” ระบบจะแสดงขอมูลดังรูป

ใหผูใชงานดําเนินการกรอกรายละเอียดหนังสือดังน้ี

และบันทึกรายละเอียดขอมูลหนังสือลงในระบบ
          กรณีท่ีตองการกลับหนาจอหลักใหเลือก “ยกเลิก”
 หนังสือสง  เม่ือผูใชตองการสงหนังสือใหผูใชงานเลือก หนังสือสง ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป



 ลําดับ
 วันเวลา
เลขท่ีหนังสือ
ช่ือเร่ือง
สงจากหนวยงาน
เบอรติดตอ
จัดการ (แกไขและลบ)

หนาจอหนังสือ ระบบแสดงตารางรายละเอียดขอมูลประกอบดวย

ผูใชงานสามารถสรางหนังสือได  โดยเลือกปุม “สรางหนังสือสง” ระบบแสดงหนาจอดังรูป

เลขท่ีหนังสือ
ลงวันท่ี
เร่ือง
ถึงหนวยงาน
ไฟลเอกสารแนบ
ผูสง (ระบบประมวลผลและใชช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เขาสู/ระบบ)
หนวยงาน (ระบบประมวลผลและใชช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เขาสู/ระบบ)
บอรติดตอ (ระบบประมวลผลและใชช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เขาสู/ระบบ)

ผูใชงานกรอกขอมูลรายละเอียดหนังสือดังน้ี

   เม่ือผูใชงานกรอกขอมูลหนังสือเรียบรอยแลวใหเลือก “ตกลง” ระบบประมวลผลและบันทึกราย
ละเอียดขอมูลหนังสือลงในระบบ กรณีท่ีตองการกลับหนาจอหลักใหเลือก “ยกเลิก”



ระบบหนังสือรับ และหนังสือสง สามารถตรวจสอบการส่ังการวาดําเนินการอยูในข้ันตอนไหน หรือ

“หนังสือสง”  เม่ือกรอกขอมูลในระบบเรียบรอยแลวใหกด “ตกลง” ระบบจะประมวลผลและบันทึก
รายละเอียดขอมูลลงในระบบหนังสือรับ และหนังสือสง ระบบจะแสดงการรายงานผลตามขอส่ังการ
ของจังหวัด 

 ไดมีส่ังการไปหรือยัง สามารถตรวจสอบในระบบได
   ๓. ระบบจองหองประชุมฯ
     การจองระบบหองประชุม ผูใชงานสามารถเขาใชงานในระบบจองหองประชุมออนไลน
จังหวัดชลบุรีได โดยเลือกเมนูดังรูป 

 ช่ือผูใช
รหัสผาน

ในการใชงานระบบจองหองประชุมออนไลน จังหวัดชลบุรี ผูใชงานตอง Log in เขาสูระบบ ใหระบุขอมูล
ดังตอไปน้ี  

    กรณีท่ีเปนผูใชงานใหม ผูใชจําเปนตองลงทะเบียนใหม โดยเลือกปุม “ลงทะเบียนใหม” เพ่ือนําช่ือผูใช 
และรหัสผาน มาใชงานระบบเม่ือผูใชงานกดปุม Log in ระบบตรวจสอบช่ือผูใชและ รหัสผาน หากขอมูล
ถูกตองระบบจะแสดงหนาจอหลัก ดังรูป



เม่ือผูใชงานเขาระบบจองหองประชุม ระบบแสดงเมนูยอยของระบบจองหองประชุมดังน้ี
 ๑) ปฏิทินการจองหองประชุม
 ๒) ขอมูลหองประชุม
 ๓) ขอมูลการจองหองประชุมท่ีมีการจองอยูแลว
 ๔) ขอมูลชวงวันท่ีไมอนุญาตใหมีการจองหอง
 ๕) รายการจองหองประชุม
 ๖) ประวัติการจองหองประชุม

๑) ปฏิทินการจองหองประชุม
เม่ือตองการจองหองประชุมใหเลือก “ปฏิทินการจองหองประชุม” ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป

      ระบบจะแสดงรายละเอียดปฏิทินของเดือนท่ีเลือก โดยสามารถจองหองประชุม และกรอกราย
ละเอียดตามวันท่ีเลือกได โดยเลือกจองหองท่ีข้ึนสถานะ “หองวาง” หรือ “จองหองประชุมออนไลน”
      ข้ันตอนการจองหองประชุมใหผูใชงานเลือกวันท่ี ท่ีตองการประชุม เลือกปุม”หองวาง” 
ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป



• ช่ือเร่ืองท่ีประชุม
• ช่ือประธาน
• วันท่ีจอง
• คาบริการ
• จํานวนผูเขารวมประชุม
• แนบไฟลหนังสือขอใชหองประชุม
• ความตองการในการขอใชอุปกรณ

 • ลําดับ
 • ช่ือหองประชุม
 • อาคารท่ีต้ัง
 • อุปกรณ
 • จํานวนท่ีน่ัง
 • ลักษณะการใชงาน
 • รูปภาพประกอบ

ใหผูใชงานกรอกรายละเอียดดังน้ี

   เม่ือผูใชงานกรอกขอมูลการจองหองประชุมเรียบรอยแลวใหเลือก “ยืนยันการจอง” ระบบจะประมวลผล
และบันทึกการจองลงใหระบบ กรณีท่ีตองการกลับหนาจอหลักใหเลือก “ยกเลิก”
๒) ขอมูลหองประชุม
     เม่ือผูใชงานตองการทราบขอมูลหองประชุมท่ีผูใชงานเลือก “ขอมูลหองประชุม” ระบบแสดงหนาจอดังรูป

เม่ือผูใชงานเลือก “ขอมูลหองประชุม” ระบบแสดงตารางรายละเอียดขอมูลประกอบดวย



          ผูใชงานสามารถคนหาหองประชุมไดจากเมนู “คนหา” โดยกรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา
ลงในชองวาง กรณีท่ีผูใชงานตองการกลับหนาหลักใหผูใชงานเลือกปุม “กลับหนาหลัก” 
๓) ขอมูลการจองหองประชุมท่ีมีการจองอยูแลว
เม่ือผูใชงานตองการทราบขอมูลการจองหองประชุมท่ีมีการจองอยูแลวใหผูใชงานเลือก “ขอมูล”
การจองหองประชุมท่ีมีการจองอยูแลว”ระบบแสดงหนาจอดังรูป
          เม่ือผูใชงานเลือก “ขอมูลการจองหองประชุมท่ีมีการจองอยูแลว” ระบบแสดงตาราง
รายละเอียดขอมูลประกอบดวย

• ลําดับ
• ช่ือหองประชุม
• วันท่ีจอง
• ช่ือเร่ืองประชุม
• เวลาเร่ิม
• เวลาส้ินสุด
• สถานะ

        ผูใชงานสามารถคนหาหองประชุมไดจากเมนู “คนหา” โดยกรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา
ลงในชองวาง กรณีท่ีผูใชงานตองการกลับหนาหลักใหผูใชงานเลือกปุม “กลับหนาหลัก”
๔) ขอมูลชวงวันท่ีไมอนุญาตใหมีการจองหอง
    เม่ือผูใชงานตองการทราบขอมูลชวงวันท่ีไมอนุญาตใหมีการจองหองประชุมใหผูใชงานเลือก
“ขอมูลชวงวันท่ีไมอนุญาตใหมีการจองหองประชุม” ระบบแสดงหนาจอดังรูป



  
• ลําดับ
• ช่ือหองประชุม
• วันท่ีไมอนุญาตใหจอง
   

 เม่ือผูใชงานเลือก “ขอมูลชวงวันท่ีไมอนุญาตใหมีการจองหองประชุม” ระบบแสดงตาราง
รายละเอียดขอมูลประกอบดวย

  ผูใชงานสามารถคนหาหองประชุมไดจากเมนู “คนหา” โดยกรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา
ลงในชองวาง กรณีท่ีผูใชงานตองการกลับหนาหลักใหผูใชงานเลือกปุม “กลับหนาหลัก”
๕) รายการจองหองประชุม
   เม่ือผูใชงานตองการทราบรายการจองหองประชุมใหผูใชงานเลือก “รายการจองหองประชุม”
ระบบแสดงหนาจอดังรูป



• ลําดับ
• ช่ือหองประชุม
• อาคารท่ีต้ัง
• วันท่ีจอง
• ชวงเวลา
• รายละเอียด (ในสวนน้ีผูใชงานสามารถกดปุมเพ่ือแสดงรายละเอียดได)
• สถานะ
• ยกเลิกการจอง (ในสวนน้ีผูใชงานสามารถกดปุมเพ่ือยกเลิกการจองหองประชุมได)
   ผูใชงานสามารถคนหาหองประชุมไดจากเมนู “คนหา” โดยกรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหาลงใน
ชองวาง กรณีท่ีผูใชงานตองการกลับหนาหลักใหผูใชงานเลือกปุîม “กลับหนาหลัก”

• ลําดับ
• ช่ือหองประชุม
• อาคารท่ีต้ัง
• วันท่ีจอง
• ชวงเวลา
• รายละเอียด (ในสวนน้ีผูใชงานสามารถกดปุ.มเพ่ือแสดงรายละเอียดได)
• สถานะ

เม่ือผูใชงานเลือก “รายการจองหองประชุม” ระบบแสดงตารางรายละเอียดขอมูลประกอบดวย

๖) ประวัติการจองหองประชุม
    เม่ือผูใชงานตองการทราบรายการจองหองประชุมใหผูใชงานเลือก “รายการจองหองประชุม”
ระบบแสดงหนาจอดังรูป

เม่ือผูใชงานเลือก “รายการจองหองประชุม” ระบบแสดงตารางรายละเอียดขอมูลประกอบดวย

   ผูใชงานสามารถคนหาหองประชุมไดจากเมนู “คนหา” โดยกรอกรายละเอียดท่ีตองการคนหา
ลงในชองวาง กรณีท่ีผูใชงานตองการกลับหนาหลักใหผูใชงานเลือกปุม “กลับหนาหลัก”



๔. ระบบเว็บไซตศูนยดํารงธรรมจังหวัดชลบุรี 
      ใหผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบเว็บไซตศูนยดํารงธรรม จังหวัดชลบุรีไดโดยเลือกท่ีเมนูดังรูป

 ผูใชงานเลือกระบบเว็บไซตศูนยดํารงธรรม จังหวัดชลบุรี ระบบแสดงหนาจอระบบเว็บไซตศูนย
ดํารงธรรม จังหวัดชลบุรี ดังรูป





• ประวัติศูนยดํารงธรรม
• โครงสรางศูนยดํารงธรรมจังหวัดชลบุรี
• ภารกิจศูนยดํารงธรรมจังหวัดชลบุรี
• กระบวนงานการใหบริการ
• ข้ันตอนการใหบริการ
• ทําเนียบสวนราชการ
   

• ภารกิจ 7 มิติ
การบริการประชาชน
• เอกสารเผยแพรท่ัวไป
• แบบฟอรมรองเรียน
• กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ
ขาวสาร/กิจกรรม
• ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง
• กิจกรรมศูนยดํารงธรรม
• สมัครงาน
• แบบประเมิน

   เม่ือผูใชงานตองการแจงเร่ืองรองเรียนลงในระบบเว็บไซตศูนยดํารงธรรม จังหวัดชลบุรี 
ผูใชงานตอง Log in เขาสูระบบดังรูป

ในการใชงานระบบแจงเร่ืองรองเรียนลงในระบบเว็บไซตศูนยดํารงธรรม จังหวัดชลบุรีผูใชงานตอง
Log in เขาสูระบบ ใหผูใชงานระบุขอมูลดังตอไปน้ี

     แจงเร่ืองรองเรียน
ข้ันตอนการแจงเร่ืองรองเรียน

โดยเว็บไซตแบงเมนูหลัก และเมนูยอยดังน้ี
หนาหลัก
เก่ียวกับศูนย

๑) ช่ือผูใช
๒) รหัสผาน



    กรณีท่ีเปนผูใชงานใหม ผูใชจําเปนตองลงทะเบียนใหม โดยเลือกปุม “ลงทะเบียน สมัครสมาชิก”
เพ่ือนําช่ือผูใช และรหัสผาน มาใชงานระบบ
    เม่ือผูใชงานกดปุม Log in ระบบตรวจสอบช่ือผูใช และ รหัสผาน หากขอมูลถูกตองระบบจะแสดง
หนาจอหลัก ดังรูป

• ลําดับ
• เลขท่ี
• วันท่ีรองเรียน
• วันท่ีรองทุกข
• ผูรองทุกข
• ผูรับผิดชอบ
• สถานะ
• จัดการ

หนาจอบันทึกขอมูลเร่ืองรองทุกข ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี



   กรณีท่ีผูใชตองการเพ่ิมเร่ืองรองทุกข ใหผูใชงานเลือกปุม “+เพ่ิมเร่ืองรองทุกข ” จากน้ัน
ระบบแสดงหนาจอดังรูป

   เม่ือผูใชงานเลือก “เพ่ิมเร่ืองรองทุกข” ระบบแสดงหนาจอหลักโดยมีข้ันตอนการกรอก
รายละเอียดเร่ืองรองทุกข ๕ ข้ันตอนดังน้ี

 • วันท่ีรองทุกข
 • ผูรับแจง
 • วันท่ีหนังสือสงเขา
 • เลขท่ีหนังสือสงเขา
 • วันท่ีหนังสือสงออก
 • เลขท่ีหนังสือสงออก
 • หนวยงานท่ีมาของเร่ือง
 • เลือกสถานะการรองทุกข

๑. บันทึกเร่ืองรองทุกข
๒. เน้ือหา
๓. ความประสงค
๔. หลักฐาน
๕. สรุปขอมูล

   โดยเม่ือผูใชงานกรอกรายละเอียดเร่ืองรองทุกขระบบแสดงข้ันตอนการกรอกขอมูลดังรูป
บันทึกเร่ืองรองทุกขรองเรียนผูใชงานกรอกรายละเอียดขอมูลเร่ืองรองทุกขตามหมายเลขจากน้ัน
กดปุมเพ่ือกรอกขอมูลในสวนถัดไปผูใชงานระบบกรอกรายละเอียดขอมูลดังน้ี



เน้ือหาเร่ืองรองทุกขรองเรียน
   ใหผูใชงานกรอกรายละเอียดเร่ืองรองทุกข สวนเน้ือหาใหผูใชงานกรอกขอมูลตามหมายเลข 
เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวกดปุม “หนาถัดไป” เพ่ือกรอกขอมูลในสวนถัดไป และหากผูใชงานตองการ
กลับไป ท่ีหนากอนหนา ใหผูใชงานกด “กลับหนากอน” เพ่ือกลับหนาบันทึกเร่ืองรองทุกขรองเรียนผูใช

  • วันเดือนปท่ีเกิดเหตุ
  • สถานท่ีเกิดเหตุ
  • จุดเกิดเหตุ
  • จังหวัด
  • อําเภอ
  • ตําบล
  • รายละเอียดการรองทุกข

ความประสงคในการดําเนินการ
จากน้ันใหผูใชกรอกรายละเอียดความประสงคในการดําเนินการ ใหผูใชงานกรอกขอมูลตามหมายเลข
เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวกดปุม ‘หนาถัดไป’ เพ่ือกรอกขอมูลในสวนถัดไป และหากผูใชงานตองการ
กลับไปท่ีหนากอนหนาใหผูใชงานกด ‘กลับหนากอน’ เพ่ือกลับหนาเน้ือหาเร่ืองรองทุกขรองเรียน

ผูใชงานระบบกรอกรายละเอียดขอมูลดังน้ี



หลักฐานประกอบเร่ืองรองเรียนรองทุกข
   จากน้ันผูใชสามารถแนบหลักฐานประกอบเร่ืองรองเรียนรองทุกข ใหผูใชงานกรอกขอมูลตามหมายเลข
เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวกดปุม “หนาถัดไป” เพ่ือกรอกขอมูลในสวนถัดไปและหากผูใชงานตองการ
กลับไปท่ีหนากอนหนาใหผูใชงานกด “กลับหนากอน” เพ่ือกลับหนาความประสงคในการดําเนินการ

สรุปขอมูล
   จากน้ันผูใชแนบหลักฐานประกอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกข แลวเสร็จระบบสงขอมูลมายังแบบ
รายงานรับ – สง ตอ (Service Link) ผูใชงานกรอกขอมูลลงในชองรับขอความและสามารถกดไปท่ี
เคร่ืองหมาย “พิมพ”  เพ่ือส่ังพิมพและหากกดท่ีเคร่ืองหมาย “ เอกสาร” ก็จะเปนการสงออกไฟล 
เม่ือผูใชงานกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหผูใชงาน กดปุม “กลับหนาหลัก” เพ่ือเปนการบันทึกขอมูล
จากน้ัน ระบบจะประมวลผลขอมูลและแสดงหนาจอหลักอัตโนมัติ ท้ังน้ีผูใชงานสามารถกลับหนาจอ
กอนหนาน้ี โดยกดปุม “หนากอนหนา” 



ติดตอศูนย
   กรณีท่ีผูใชงานมีเร่ืองสงสัย ตองการความชวยเหลือหรือสอบถามขอมูลภายในศูนยดํารงธรรม
จังหวัดชลบุรี ผูใชงานสามารถเขาใชงานเมนูหลัก “ติดตอศูนย” ระบบแสดงหนาจอดังรูป

• ช่ือ-นามสกุล
• หมายเลขโทรศัพท
• อีเมล
• เร่ืองท่ีตองการติดตอ
• ขอความ

ใหผูใชงานกรอกขอมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี

   เม่ือผูใชงานกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหเลือกปุม “สงขอความ” ระบบประมวลผลและบันทึกขอมูล
จากน้ันเจาหนาท่ีจะตอบคําถามผานอีเมล
๕. ระบบเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส 
เม่ือผูใชงานเลือกเมนูศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส ผานหนาจอหลักเว็บไซตจังหวัดชลบุรีดังรูป



ระบบแสดงหนาจอศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของราชการ สํานักงานจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีดังรูป

• หนาแรก
• ประชาสัมพันธ
• สัญญาอ่ืน ๆ ท่ีตองรายงาน
• ขอมูลขาวสารท่ีนาสนใจ
• แบบประเมิน
• รายงานผลการปฏิบัติตามแบบสํานักคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
• รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร

ระบบแสดงหนาจอศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของราชการ สํานักงานจังหวัดชลบุรี
ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี



ผูใชงานสามารถเลือกรายการขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส จากหนาจอหลัก ระบบแสดงรายละเอียดดังรูป

การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซตจังหวัดชลบุรี น้ัน จังหวัดชลบุรีไดใหสิทธ์ิกับผูดูแล
ระบบหนาเว็บไซต ใหเขาไปดําเนินการปรับเปล่ียนแกไขขอมูลขาวสาร และขอมูลการประชาสัมพันธบนหนา
เว็บไซต จังหวัดชลบุรีได และใหจัดลําดับความสําคัญของขอมูลบนหนาเว็บไซต เพ่ือใหผูเขามาใชบริการ

ระบบเว็บไซตจังหวัดชลบุรี ไดรับขาวสารขอมูลท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุด   

โดย  นางศิริพร โกมลวนิช เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ และ 
      นางสาวพนิดา พันธวิไล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ
      กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 


