
หลักฐานครบ 

หลักฐานไมครบ 

ระบบอินเตอรเนต็ 

คูมือการใชงานระบบงานคูมือประชาชน เทศบาลตําบลบานเหลา  

สําหรับเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานเหลา 

 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อโปรแกรม : โปรแกรมบรหิารจัดการตามพระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ขอบงใช : ใชในการบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานเหลา ผานระบบอินเตอรเน็ต 

จุดประสงค   

1. เพ่ือนําไปใชบริหารจัดการ ระบบการบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานเหลาตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 2. เพ่ือปองกันความเสี่ยงตอการสูญหายของเอกสาร 

 3. เพ่ือสะดวกตอการสืบคนและติดตามสถานะของการใหบริการได 

 4. เพ่ือความสจุริตโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 5. เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน 

เครื่องมือทีใ่ชพัฒนาระบบ 

 HTML, PHP, MYSQL, BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, CSS, AJAX 

FLOW CHART การทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปชช. ติดตอราชการเรื่อง? 

จนท.พิจารณา 

ใบรับบรกิาร 

ทําบนัทกึสองฝาย 

จบการบวนการของโปรแกรม 
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ระบบงานคูมือประชาชนเทศบาลตําบลบานเหลา สามารถเรียกใชไดโดยการเขาไปในเว็บไซตผาน  

URL: http://www.tbl.go.th/BackOffice 

 

รูปแสดงหนาจอหลักของระบบ แสดงสถานการณบริการใหประชาชนไดเขาดู 

วา “บริการเสร็จสิ้น หรือ อยูระหวางดําเนินการ” 

การ Log In เขาใชงานระบบ 

1. ทําการ Login โดยคลิกไปที่  อยูดานมุมขวาของหนาจอหลัก  

หมายเหต ุถา Log In ไปแลวรูปภาพจะเปลี่ยนเปน  

รูปแสดงหนาจอ Login  

2. กรอก Username และ Password และระบุภาพตัวอักษรตามตัวอยางที่เห็น แลวคลิกปุม Sign In 
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การ Log Out ออกจากระบบ 

1. ทําการ Log Out โดยคลิกไปที่  อยูดานมุมขวาของหนาจอหลัก  

หมายเหต ุถา Log Out ไปแลวรูปภาพจะเปลี่ยนเปน  

การเพิ่มขอมูลการรับบริการใหม 

เมื่อประชาชนมาติดตอขอรับบริการ ระบบจัดใหมีการเพ่ิมขอมูลการรับบริการใหม ตามวิธีการดังน้ี 

1. เมื่อเขาระบบไดแลวจะเขาสูหนาจอการ “เพิ่มขอมูลการรับบริการใหม” ทันท ี

รูปแสดงหนาจอการ เพ่ิมขอมูลการรับบริการใหม 
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รูปแสดงหนาจอการ เพ่ิมขอมูลการรับบริการใหม (ตอ) 

2. ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผูรับบริการ แลวคลิก คนหา 

รูปแสดงหนาจอการ คนหาหมายเลขบัตรประชาชน 

3. ถาไมมีหมายเลขบัตรประชาชนในฐานขอมูล เจาหนาที่จะตองพิมพขอมูล ช่ือ-นามสกุล และวัน

เดือนปเกิด ของผูรับบริการไว 

4. ถามีหมายเลขบัตรประชาชนในฐานขอมลู ระบบจะแสดง ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปเกิด ของ

ผูรับบริการโดยอัตโนมัติ 

5. ทําการกรอกขอมูลในการมารับบริการ 
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รูปตัวอยางการกรอกขอมูลการมารับบริการ 

6. คลิกปุม “บันทึกขอมูล” 

หมายเหตุ กรณีที่ คลิก->เอกสารถูกตอง ครบถวน และ คลิก->พรอมสงบริการใหผูมารับบริการ

ในวันเดียวกันนี้ แสดงวากระบวนงานไดเสร็จสิน้อยางสมบูรณ ครบถวนแลว ระบบจะไมสามารถ
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ทําการแกไขไดอีก ในกรณทีี่เอกสารไมถูกตอง - มีขอบกพรอง ใหทาํขอตกลงสองฝาย โดยระบุ

ตามขางใตหัวขอ “เอกสารไมถูกตอง – มีขอบกพรอง” ไดเลย 

7. หลังจากคลกิปุม “บันทึกขอมูล” ระบบจะทําการเช่ือมตออัตโนมัติไปยังระบบพิมพขอมูลเอกสาร

ออกทางเครื่องปริ้นเตอร เพ่ือใหผูมารับบริการเซ็นช่ือเปนผูยื่นคําขอรับบริการ 

รูปแสดงระบบการพิมพออกทางปริ้นเตอร 

8. คลิกที่ปุม “สั่งพิมพเอกสาร” เพ่ือพิมพเอกสารออกทางปริ้นเตอร ดังภาพตัวอยางถัดไป 
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รูปแสดงตัวอยางการพิมพเอกสารใหผูยื่นคาํขอและเจาหนาที่ เซ็นช่ือไวเปนหลักฐาน 
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การแกไขและพิมพเอกสาร 

1. เอาเมาทช้ีที่เมนู “ระบบงานคูมือประชาชน” แลวคลิกที่เมนู “แกไข-พิมพเอกสาร” 

รูปแสดงเมนูการแกไข-พิมพเอกสาร 

2. แสดงหนาจอการแกไขขอมูล และพิมพเอกสาร 

รูปแสดง 10 อนัดับผูมารับบริการลาสุด 

 - สามารถระบุเลขรับ แลวคลกิปุม คนหาขอมูล ในกรณีที่อนัดับไมไดแสดงใน list 

การพิมพเอกสาร ในกรณีที่เอกสารสูญหายหรือไมสามารถพิมพเอกสารไดในครั้งแรก 

 2.1 พิมพ โดยการคลิกปุม  ระบบจะแสดงหนาจอการพิมพตามหัวขอกอนหนานี ้



91 

 

การแกไขขอมูล ในกรณีที่เอกสารไมครบ มขีอบกพรองในครั้งแรกและผูรับบริการไดนําเอกสารมาสง

ใหเจาหนาที่ดําเนินการแกไข  

หมายเหต ุถาสถานะของเอกสาร “ยังไมเรียบรอย” ปุมแกไขจะไมสามารถคลิกเขาไปแกไขขอมูลได 

 2.2 การแกไข โดยการคลิกปุม จะเขาสูหนาจอการแกไขขอมูล ดังตอไปนี ้

รูปแสดงหนาจอการแกไขขอมูลในกรณีเอกสารครบ แตยังไมเรียบรอย 

กรณีที่ 1 เอกสารครบแตกระบวนงานไมสามารถใหบริการในวันเดียวกันได ตองเรียกใหผูมารับ

บริการมาเอาเอกสารที่รองขอในวันถัดไป ใหทําการบันทึกแกไขโดยระบุวันที่สงมอบบริการแก

ประชาชน จากนั้นกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบจะเสร็จสิ้นกระบวนการอยางครบถวน สมบูรณทันที 
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รูปแสดงหนาจอการแกไขขอมูลในกรณีเอกสารครบไมครบ 

กรณีที่ 2 ผูมารับบริการอาจเตรียมหลักฐานมาไมครบ กรณีนี้ไดทําบันทึกขอตกลงสองฝายตาม

เอกสารหนาที่ 4 แลว เมื่อผูรบับริการนําเอกสารหลักฐานมาย่ืนในเวลากําหนด ใหคลิก  ไดรับ

เอกสารจากผูรบับริการภายในเวลาที่กําหนด หรือไดแจงหนังสือคืนเอกสารใหระบุเลขที่...วันที่.... หรือ

ระบุจํานวนครั้ง...และวันที่....ของหนังสือแจงเหตุแหงความลาชาในกรณทีี่หนวยงานสงมอบบริการ

ไมไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือประชาชน 

การรายงานขอมูล 

 

รูปแสดงระบบรายงานขอมูล 

1. รายงาน “สมุดคุมบัญชกีารรับคําขอบริการเฉพาะงาน”  

1 
2 
3 
4 
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รูปแสดงระบบรายงานขอมูล “สมุดคุมบญัชกีารรับคําขอบริการเฉพาะงาน” จะแสดงเฉพาะงานตาม

ฝายงานที่ผูใชแตละคนไดทําการลอกอินเขาระบบเทาน้ัน ไมสามารถเหน็งานของฝายงานอ่ืนๆ ได 

แสดงรายงานสมุดคุมการรบัคําขอเฉพาะงาน สามารถคนหาตามเลขรับ เลือกดูตามจํานวน 30 แถว 

60 แถว หรือดูทั้งหมด และสัง่พิมพเอกสารได 

2. รายงาน “สมุดคุมบัญชกีารรับคําขอบริการทั้งหมด”  

* เฉพาะ user ผูไดรับสิทธ์ิในการเขาดูเทาน้ัน 
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รูปแสดงรายงานสมุดคุมการรบัคําขอของทุกกระบวนงานทั้งหมดในหนวยงาน  

สามารถคนหาตามเลขรับ เลอืกดูตามจํานวน 30 แถว 60 แถว หรือดูทั้งหมด และสั่งพิมพเอกสารได 

3. รายงานสรปุยอดผูมารบับริการ 

 * เฉพาะ user ผูไดรับสิทธ์ิในการเขาดูเทาน้ัน 

 

รูปแสดงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามพ.ร.บ. แยกตามฝายงาน 

3.1 เลือกวันทีเ่ริ่มตน…. 

3.2 เลือกถึงวันที่.... 

3.3 กดปุม “คนหาขอมูล” 
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ระบบจะทําการคนหา แลวแสดงจํานวนกระบวนงานของแตละฝายงาน แสดงจํานวนครั้งที่

ประชาชนเขามาขอรับบริการ สามารถคนหาตามชวงวันที่ที่เลือก และสั่งพิมพเอกสารได 

4. แบบรายงานการดําเนนิงานตามพ.ร.บ.  

* สําหรับใชรายงานตอ อําเภอ จังหวัด ฯลฯ 

รูปแสดงแบบรายงานขอมูลสรุปการรับบริการประชาชน 

4.1 เลือกวันทีเ่ริ่มตน…. 

4.2 เลือกถึงวันที่.... 

4.3 กดปุม “คนหาขอมูล” 

 

ระบบจะทําการคนหา แลวแสดงจํานวนกระบวนงานของแตละฝายงาน แสดงแสดงตัวเลขตามจํานวน

การรับบริการประชาชนในระหวาง วันเดือนป ที่เลือก จากน้ันใหคลิกทีปุ่ม “สั่งพิมพเอกสาร” เพ่ือ

นําไปใชรายงานผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ใหกับหนวยงานตนสังกัดตอไป 
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รูปรายงานสรุปการรับบริการประชาชน ทั้ง 96 กระบวนงาน สําหรับใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัด 

 


