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ภาพรวมการทำงานของระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง 
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ระบบไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. มีสถานะของเรื่องร้องเรียน เพ่ือใช้บ่งบอกว่าในขณะนั้น

คดีอยู่ที่ขั้นตอนไหนอย่างไร ใครเป็นผู้รับชอบ และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยมีสถานะ ดังนี้ 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 3 

การเข้าใช้งานระบบไต่สวนข้อเท็จจริง 

1. ผู้ใช้ต้องเข้าถึงระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ สำหรับการ

เข้าใช้ระบบครั้งแรก จะเป็นการติดตั้งลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เมื่อมีการเข้าใช้งานในครั้ง

ต่อไป จะสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีจากไอคอนที่หน้าจอเดสก์ท็อป ดังรูป 

 
 

2. การติดตั้งทำได้โดยเปิด Browser โดยแนะนำให้ใช้ Internet Explorer หรือ Microsoft Edge  

หากใช้ Google Chrome จำเป็นต้องลง Extension ชื่อว่า Meta4 ClickOnce Launcher  

หากใช้ Firefox จำเป็นต้องลง Add-On ชื่อว่า Meta4 ClickOnce Launcher  

ให้พิมพ์ URL เข้าไปที่ http://10.170.100.131/PaccApp.application  

Browser อาจจะถามว่าต้องการเปิด PaccApp.application หรือไม่ ให้ตอบ Open 

 
 

 

http://10.170.100.131/PaccApp.application
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3. จะมีกล่องข้อความ Security Warning ขึ้นมาเพื่อถามความแน่ใจในการติดตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม 

Install เพ่ือทำการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง 

 
 

4. Browser จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติ การดาวน์โหลดนี้จะเกิดขึ้น

เฉพาะครั้งแรกท่ีใช้โปรแกรม หรือเมื่อมีการอัพเดทเวอร์ชันของโปรแกรมเท่านั้น 
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5. กรณีท่ีผู้ใช้มีการเปิดใช้ Windows Defender SmartScreen จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือน กดปุ่ม 

Run anyway 

 
 

6. หากไม่พบปัญหาในขั้นตอนการติดตั้ง หน้าจอการเข้าใช้ระบบจะปรากฏขึ้นมาท่ีกลางจอ ให้ผู้ใช้ระบุ 

“ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” 
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7. กรณีระบุชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง หรือชื่อผู้ใช้ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ ระบบจะทำการแจ้งเตือนด้วย

ข้อความดังรูป 

 
 

8. กรณีระบุชื่อผู้ใช้ถูกต้อง แต่รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนด้วยข้อความดังรูป 
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การค้นหาเร่ืองร้องเรียน 

1. เลือกเมนู “ค้นหาเรื่องร้องเรียน” จะพบว่าผู้ใช้สามารถทำการค้นหาได้จากฟิลด์ข้อมูลต่างๆ 

 
 

2. ในการค้นหาแต่ละฟิลด์ จะมีการกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาไว้ด้วย เช่น การค้นหาจากเลขเรื่อง

ร้องเรียน ต้องระบุ 5 ตัวอักษรขึ้นไป 
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3. ในกรณีที่ได้ผลลัพธ์จากการค้นหาจำนวนมาก ระบบจะแสดงผลแค่ 1,000 รายการแรกเท่านั้น เพื่อ

ป้องกันการใช้ทรัพยากรเกินขีดจำกัด 

 
 

4. ผู้ใช้สามารถดับเบิลคลิกที่รายการข้อมูล เพ่ือให้ระบบแสดงรายละเอียดเรื่องร้องเรียนได้ โดยระบบจะ

เปิดหน้าต่างเรื่องร้องเรียนขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วย 9 แท็บ ดังนี้ 

o รายละเอียดเรื่องร้องเรียน จะแสดงข้อมูลหลักของเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับตั้งแต่ตอน

ที่รบัเรื่อง 
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o สถานะ จะแสดงผังกระบวนการสถานะของเรื่องร้องเรียน โดยจะมีไฮไลต์เพื่อแสดงว่าปัจจุบัน

เรื่องร้องเรียนอยู่ในสถานะใด ขั้นตอนใด 

 
 

o การรับเรื่องและตรวจรับเรื่อง แสดงรายละเอียดในขั้นตอนการรับเรื่องและตรวจรับเรื่อง โดยมี

รายละเอียดของผู้ที่บันทึก เวลาที่บันทึก รวมถึงไฟล์ที่ทำการอัพโหลดเข้าระบบ 
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o ตรวจสอบข้อเท็จจริง แสดงรายละเอียดความก้าวหน้าในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เบื้องต้น เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการดำเนินการล่าสุด 

 

 

o พิจารณา รับ/ไม่รับ ไว้ไต่สวน แสดงรายละเอียดในขั้นตอนการพิจารณา รับ/ไม่รับ ไว้ไต่สวน 

รวมถึงผลการบันทึกมติที่ประชุม 
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o ไต่สวนข้อเท็จจริง แสดงรายละเอียดความก้าวหน้าในขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบถึงการดำเนินการล่าสุด 

 
 

o วินิจฉัยชี้มูล แสดงรายละเอียดในขั้นตอนการวินิจฉัยชี้มูล รวมถึงผลการบันทึกมติที่ประชุม 
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o ติดตามผล เป็นการบันทึกรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้วินิจฉัยชี้มูลแล้ว 

 
 

o ประวัติการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดทุกขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เก่ียวข้อง

กับเรื่องร้องเรียนนี้ 
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เมนูการใช้งานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

การรับเรื่องร้องเรียน 

1. เลือกเมนู “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / รับเรื่องร้องเรียน” 

 
 

2. ระบุข้อมูลการร้องเรียนลงไปในแบบฟอร์ม ข้อมูลบางฟิลด์จะมีเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกใน

การกรอกข้อมูล เช่น การเลือกวันที่ เป็นต้น 
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3. การเลือกตำแหน่งจะต้องระบุถึงระดับ ตำบล/แขวง สามารถพิมพ์เพ่ือค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 

 
 

4. ผู้ใช้สามารถระบุผู้กล่าวหาได้ไม่จำกัดจำนวน สามารถระบุเป็นบุคคล หรือเป็นกลุ่มคน/องค์กร/

หน่วยงาน/ไม่ทราบชื่อได้ ระบบยังรองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการกรอกข้อมูล 
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5. ผู้ใช้สามารถระบุผู้ถูกกล่าวหาได้ไม่จำกัดจำนวน สามารถระบุเป็นบุคคล หรือเป็นกลุ่มคน/องค์กร/

หน่วยงาน/ไม่ทราบชื่อได้ 

 
 

6. ผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกหน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียน โดยหน่วยงานจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สังกัด, 

หน่วยงานหลัก และหน่วยงานย่อย ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค้นหาได้โดยง่าย กรณีท่ีไม่พบหน่วยงานใน

ตารางข้อมูลให้ระบุเป็น “อ่ืนๆ” 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 16 

7. กรณีท่ีผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ ระบบจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาด 

 
 

8. เมื่อบันทึกรับเรื่องแล้ว ระบบจะถามผู้ใช้ว่าต้องการดำเนินการตรวจรับเรื่องเลยหรือไม่ หากยังไม่

ต้องการให้เลือก “No” เพ่ือกลับมายังหน้ารับเรื่องร้องเรียน 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 17 

การบันทึกผลการตรวจรับเรื่อง 

1. เลือกเมนู “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / บันทึกผลการตรวจรับเรื่อง” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับเรื่องของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผู้ใช้

สามารถเลือกให้ระบบแสดงเรื่องที่อยู่ในสถานะอ่ืนได้ สำหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขบันทึกตรวจรับเรื่อง

ที่ได้เคยทำไปก่อนหน้า 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 18 

3. เมื่อกดปุ่ม “บันทึกตรวจรับเรื่อง” ระบบจะแสดงหน้าตรวจรับเรื่องขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของเรื่องร้องเรียน ระบบยังตรวจสอบเรื่องที่มีโอกาสเป็นเรื่องซ้ำในระบบได้อัตโนมัติ เพื่อช่วย

ให้ผู้ตรวจสอบตัดสินใจว่าเรื่องร้องเรียนนี้เป็นเรื่องซ้ำหรือไม่ 

 
 

4. เมื่อผู้ใช้บันทึกผลการพิจารณาแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารบันทึกการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (๑๐๓) 

เพ่ือให้ผู้ใช้ทำการพิมพ์ หรือบันทึกเป็นไฟล์ .docx เพ่ือนำไปแก้ไขเพ่ิมเติมต่อได้ 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 19 

การบันทึกผลการมอบหมายเขต 

1. เลือกเมนู “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / บันทึกผลการมอบหมายเขต” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณามอบหมายเขต ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบ

แสดงเรื่องที่อยู่ในสถานะอื่นได้ สำหรับกรณีท่ีต้องการแก้ไขบันทึกผลการมอบหมายเขตท่ีได้เคยทำไป

ก่อนหน้า 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 20 

3. เมื่อกดปุ่ม “บันทึกผลการมอบหมายเขต” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล

และอัพโหลดไฟล์ที่เก่ียวข้อง 

 



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 21 

เมนูการใช้งานสำนักงานเขต 

การรับเรื่องร้องเรียน 

1. เลือกเมนู “สำนัก ปราบ/เขต / รับเรื่องร้องเรียน” 

 
 

2. ดำเนินการใส่ข้อมูลเหมือนขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 22 

การบันทึกผลการตรวจรับเรื่อง 

1. เลือกเมนู “สำนัก ปราบ/เขต / บันทึกผลการตรวจรับเรื่อง” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับเรื่องของเขต ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบ

แสดงเรื่องท่ีอยู่ในสถานะอ่ืนได้ สำหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขบันทึกตรวจรับเรื่องที่ได้เคยทำไปก่อนหน้า 

เมื่อกดปุ่ม “บันทึกตรวจรับเรื่อง” ระบบจะแสดงหน้าตรวจรับเรื่องขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของเรื่องร้องเรียน ระบบยังตรวจสอบเรื่องที่มีโอกาสเป็นเรื่องซ้ำในระบบได้อัตโนมัติ เพื่อช่วย

ให้ผู้ตรวจสอบตัดสินใจว่าเรื่องร้องเรียนนี้เป็นเรื่องซ้ำหรือไม่ 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 23 

3. กรณีที่เรื่องร้องเรียนนี้ไม่อยู่ในอำนาจของเขต ผู้ใช้สามารถส่งต่อเรื่องร้องเรียนนี้ไปให้ศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนได้ โดยการกดปุ่ม “ส่งเรื่องให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” ในแท็บ “1.ตรวจสอบข้อมูลการรับ

เรื่อง” 

 
 

4. เมื่อผู้ใช้บันทึกผลการพิจารณาแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารบันทึกการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (๑๐๓) 

เพ่ือให้ผู้ใช้ทำการพิมพ์ หรือบันทึกเป็นไฟล์ .docx เพ่ือนำไปแก้ไขเพ่ิมเติมต่อได้ 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 24 

การมอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1. เลือกเมนู “สำนัก ปราบ/เขต / บันทึกผลการตรวจรับเรื่อง” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้สามารถเลือก

ให้ระบบแสดงเรื ่องที ่อยู ่ในสถานะอื ่นได้ สำหรับกรณีที ่ต้องการแก้ไขบันทึกผลการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบที่ได้เคยทำไปก่อนหน้า หน้านี้ยังใช้สำหรับกรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบ โดยการ

บันทึกผลใหม่อีกครั้ง แต่ข้อมูลหรือความก้าวหน้าของผู้รับผิดชอบคนก่อนจะยังคงถูกบันทึกอยู่ใน

ระบบ และสำหรับกรณีที่เคยบันทึกผลว่าไม่รับไว้ตรวจสอบ หากต้องการเปลี่ยนเป็นรับไว้ตรวจสอบ  

จะต้องกระทำภายใน 30 วัน หากเกินกว่านั้นจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการ 



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 25 

 

 

3. เมื่อกดปุ่ม “มอบหมายผู้รับผิดชอบ” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลมอบหมายขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้กรอก

ข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 26 

ติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง / การไต่สวนข้อเท็จจริง 

1. เลือกเมนู “สำนัก ปราบ/เขต / ติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ ติดตาม

ความก้าวหน้าการไต่สวนข้อเท็จจริง” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง ระบบยัง

คำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการสำหรับเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบได้โดยง่าย 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 27 

แสดงเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 

1. เลือกเมนู “สำนัก ปราบ/เขต / เรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขต” 

 
 

2. ผู้ใช้สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบบแสดงเรื่องร้องเรียน โดยเลือกจากวันที่มอบหมายเขต หรือ

วันที่มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 28 

3. เมื่อกดปุ่ม “แสดง” ระบบจะแสดงเรื่องร้องเรียนตามช่วงเวลาที่กำหนดขึ้นมา ผู้ใช้สามารถดับเบิลคลิก

ที่แถวข้อมูลเพื่อเปิดดูรายละเอียดเรื่องร้องเรียนได้ และสามารถคลิกขวาเพื่อทำการบันทึกข้อมูลเป็น

ไฟล์ Excel สำหรับนำไปดำเนินการอ่ืนๆต่อได้ 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 29 

เมนูการใช้งานกองบริหารคดี 

การรับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง / การไต่สวนข้อเท็จจริง 

1. เลือกเมนู “กองบริหารคดี/รับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ รับรายงานการไต่สวน

ข้อเท็จจริง” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่ผู้รับผิดชอบได้ส่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง (๒๑๓) หรือ

รายงานการไต่สวนมาในระบบแล้วเท่านั้น ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบแสดงเรื่องที่อยู่ในสถานะอื่นได้ 

สำหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขไฟล์รายงานที่ได้เคยทำไปก่อนหน้า 



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 30 

 
 

3. เมื่อกดปุ่ม “รับรายงาน” ระบบจะแสดงหน้ารับรายงานขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้อัพโหลดไฟล์รายงาน 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 31 

การส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

1. เลือกเมนู “กองบริหารคดี / ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่รับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือรับรายงานการไต่สวน

แล้วเท่านั้น  

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 32 

3. เมื่อกดปุ่ม “ส่งเรื่องให้อนุกรรมการกลั่นกรอง” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้กรอก

ชื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 33 

การบันทึกมติ รับ/ไม่รับไว้ไต่สวน 

1. เลือกเมนู “กองบริหารคดี / บันทึกมติ รับ/ไม่รับไว้ไต่สวน” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณา รับ/ไม่รับไว้ไต่สวน ผู้ใช้สามารถเลือกให้

ระบบแสดงเรื่องที่อยู่ในสถานะอ่ืนได้ สำหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขมตทิี่ได้เคยบันทึกไปก่อนหน้า 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 34 

3. เมื่อกดปุ่ม “บันทึกมติที่ประชุม” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและอัพ

โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

4. ผู้ใช้สามารถเลือกผลมติได้ 3 แบบ ได้แก ่ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ (ส่งเรื่องกลับให้ผู้รับผิดชอบ), มีมติรับ

ไว้ไต่สวน (ต้องใส่ชื่อผู้รับผิดชอบการไต่สวน) และมีมติไม่รับไว้ไต่สวน  

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 35 

การบันทึกมติชี้มูล 

1. เลือกเมนู “กองบริหารคดี / บันทึกมติชี้มูล” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขั้นตอนวินิจฉัยชี้มูล ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบแสดงเรื่องที่

บันทึกมติไปแล้ว สำหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขมติที่ได้เคยบันทึกไปก่อนหน้า 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 36 

3. เมื่อกดปุ่ม “บันทึกมติที่ประชุม” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและอัพ

โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 37 

การบันทึกคำสั่งการไต่สวน 

1. เลือกเมนู “กองบริหารคดี / บันทึกคำสั่งไต่สวน” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขั้นตอนจัดทำไต่สวน ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบแสดงเรื่องที่

อยู่ในสถานะอ่ืนได้ สำหรับกรณีท่ีต้องการแก้ไขคำสั่งไต่สวนที่ได้เคยบันทึกไปก่อนหน้า 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 38 

3. เมื่อกดปุ่ม “บันทึกคำสั่งการไต่สวน” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้อัพโหลดไฟล์ที่

เกี่ยวข้อง 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 39 

เมนูการใช้งานนักสืบสอบสวน 

แสดงเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

1. เลือกเมนู “นักสืบสอบสวน / เรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้เท่านั้น 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 40 

การบันทึกความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1. เลือกเมนู “นักสืบสอบสวน / บันทึกความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบ

แสดงเรื่องที่อยู่ในสถานะอื่นได้ สำหรับกรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้เคยบันทึกไปก่อนหน้า 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 41 

3. เมื่อกดปุ่ม “บันทึกความก้าวหน้า” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลขึ้นมา โดยส่วนแรกเป็นการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลโดยกดปุ่มแก้ไขที่ด้านล่างของฟอร์ม 

 
 

4. ส่วนต่อมาเป็นการบันทึกความก้าวหน้าตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผู้ใช้ยังสามารถ

กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสามารถอัพโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบได้ 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 42 

การบันทึกความก้าวหน้าการไต่สวนข้อเท็จจริง 

1. เลือกเมนู “นักสืบสอบสวน / บันทึกความก้าวหน้าการไต่สวนข้อเท็จจริง” 

 
 

2. เมื่อกดปุ่ม “บันทึกความก้าวหน้า” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและอัพ

โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 43 

การส่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง / การไต่สวนข้อเท็จจริง 

1. เลือกเมนู “นักสืบสอบสวน / ส่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ ส่งรายงานไต่สวนข้อเท็จจริง” 

 
 

2. เมื่อกดปุ่ม “ส่งรายงาน” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้อัพโหลดไฟล์รายงานได้ 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 44 

การบันทึกการติดตามผล 

1. เลือกเมนู “นักสืบสอบสวน / บันทึกการติดตามผล” 

 
 

2. ระบบจะแสดงเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่บันทึกผลชี้มูลแล้ว 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 45 

3. เมื่อกดปุ่ม “บันทึกติดตามผล” ระบบจะแสดงหน้าบันทึกผลขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและอัพ

โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 
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เมนูการใช้งานรายงานสำหรับผู้บริหาร 

การเรียกดูรายงานทั่วไป 

1. เลือกเมนู “รายงานสำหรับผู้บริหาร” จะพบรายงานแบ่งเป็น 2 ประเภท รายงานทั่วไปจะอยู่ด้านบน 

และรายงานเชิงสรุปขั้นสูงจะอยู่ด้านล่างของเมนู 

 
 

2. ผู้ใช้ต้องระบุช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้รายงานแสดงผล 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 47 

3. รายงานบางประเภท จะเป็นการแสดงข้อมูลในแต่ละเรื่องร้องเรียน ไม่ใช่การสรุปข้อมูลในภาพรวม 

โดยมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเอาไว้ เพ่ิมความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ 

 
 

4. รายงานบางประเภท จะเป็นการคำนวณและสรุปผลทางสถิติ 
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สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 48 

การเรียกดูรายงานเชิงสรุปขั้นสูง 

1. เลือกเมนู “รายงานสำหรับผู้บริหาร” จะพบรายงานเชิงสรุปชั้นสูง 2 รายงาน 

 
 

2. ผู้ใช้สามารถลากฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการดูข้อมูลไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ โดยหลักๆจะมีอยู่ 4 ส่วน 

ได้แก่ ตัวชี้วัดข้อมูล, คอลัมน์, แถว, และกรองข้อมูล 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบไต่สวนข้อเทจ็จริง สำนักงาน ป.ป.ท. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  หน้า 49 

3. ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูล สำหรับฟิลด์ที่ไม่ได้วางในแถวหรือคอลัมน์ได้ โดยการนำไปวางที่ส่วนกรอง

ข้อมูล และเลือกสัญลักษณ์กรองข้อมูล 

 
 

4. ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงผลฟิลด์ข้อมูลแบบหลายระดับได้ โดยรายงานจะแสดงผลรวมในแต่ละกลุ่ม

ระดับให้อัตโนมัติ 
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5. ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบแสดงหรือไม่แสดงผลรวมแบบ Total และ Grand Total ได ้

 
 

6. ผู้ใช้สามารถกำหนดให้ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีจำนวนสูงสุด N ลำดับแรก สำหรับข้อมูลที่เหลือ

ระบบจะรวมกันและแสดงเป็น Others ดังรูป 
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7. ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลที่ได้จากรายงานเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ เช่น Excel, PDF เป็นต้น 

 
 

8. ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ได้จากการส่งออกข้อมูลของรายงาน 
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9. เนื ่องจากผู ้ใช้สามารถสร้างรายงานได้เองหลากหลายรูปแบบ ระบบจึงออกแบบให้ผู ้ใช้สามารถ

บันทึกเลย์เอาท์ของรายงานได้ เพ่ือความสะดวกในการเรียกดูในครั้งต่อไป โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง 

เพียงแค่โหลดไฟล์เลย์เอาท์ที่บันทึกไว้เท่านั้น 

 
 

10. ผู้ใช้สามารถสร้างกราฟแผนภูมิจากข้อมูลที่ปรากฎในรายงานได้ 
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11. ตัวอย่างแผนภูมิที่ได้จากรายงานที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ 
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ประวัติการดำเนินการของผู้ใช้ 

1. เลือกเมนู “ประวัติการดำเนินการ” จากนั้นระบุช่วงเวลาที่ต้องการแสดงข้อมูล กดปุ่ม “แสดง” 

 
 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ได้กระทำการในระบบ โดยสามารถดับเบิลคลิกท่ีแถวข้อมูลใดๆ เพื่อแสดง

หน้าข้อมูลเรื่องร้องเรียนได้ 
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การปรับค่าการแสดงผลของตาราง 

1. ผู้ใช้สามารถปรับขนาดความกว้างคอลัมน์ได้ โดยนำเมาส์ไปชี้ที่ขอบของคอลัมน์ จากนั้นทำการลาก

เพ่ือปรับย่อหรือขยายคอลัมน์ 

 
 

2. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งคอลัมน์ได้ โดยการคลิกเมาส์คอลัมน์ที่ต้องการ และลากเพ่ือนำไปวางยัง

ตำแหน่งที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงลูกศรที่เป็นตำแหน่งปลายทางให้ทราบ 
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3. ผู้ใช้สามารถเรียงลำดับข้อมูลได้ โดยการคลิกท่ีคอลัมน์หนึ่งครั้ง เมื่อคลิกอีกครั้งจะเป็นการเรียงลำดับ

ไปในอีกทิศทางหนึ่ง 

 
 

4. ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลในคอลัมน์ได้ โดยการพิมพ์ที่แถวบนสุดใต้คอลัมน์ ระบบจะทำการค้นหาให้

และแสดงผลแบบ Real-Time 
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5. ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลได้ โดยเลือกท่ีเครื่องหมายหมุดท้ายชื่อคอลัมน์ ระบบจะแสดงข้อมูลในคอลัมน์

นั้นขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้กำหนดได้ว่าจะแสดงข้อมูลเฉพาะเงื่อนไขใด เมื่อทำการกรองข้อมูลแล้ว ระบบจะ

แสดงเงื่อนไขที่ด้านล่างของตาราง 

 
 

6. เมื่อคลิกขวาที่คอลัมน์ ระบบจะแสดงเมนูสำหรับดำเนินการต่างๆ 
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7. ผู้ใช้สามารถจัดกลุ่มข้อมูล โดยเลือกท่ี “แสดงการจัดกลุ่ม” 

 
 

8. ในด้านบนของตารางจะแสดงพ้ืนที่สำหรับจัดกลุ่ม ให้ลากคอลัมน์ที่ต้องการจัดกลุ่มไปวางไว้บริเวณนี้

เพ่ือทำการจัดกลุ่มข้อมูล 
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9. แสดงการจัดกลุ่มข้อมูล โดยที่ในแต่ละกลุ่มจะมีการสรุปผลข้อมูลที่ด้านขวาของแถว 

 
 

10. แสดงการจัดกลุ่มข้อมูลแบบหลายชั้น สามารถคลิกขวาที่พ้ืนที่การจัดกลุ่ม ระบบจะแสดงเมนูให้ ย่อ/

ขยาย ทั้งหมด หรือเคลียร์ผลการจัดกลุ่มได้ 
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11. เลือกเมนู “แสดงตัวเลือกข้อมูล” 

 
 

12. ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ที่ต้องการได้ สามารถค้นหาชื่อคอลัมน์ไดจ้ากกล่องค้นหา

ด้านบน นอกจากนี้ยังสามารถสลับตำแหน่งคอลัมน์ได้อีกด้วย 
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13. เมนู “จัดความกว้างพอดี” จะช่วยปรับขนาดคอลัมน์ให้มีขนาดพอดีกับข้อมูลทั้งหมด 

 
 

14. เมนู “กำหนดการกรองข้อมูล” สำหรับการกรองข้อมูลที่มีเงื่อนไขซับซ้อน 
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15. สำหรับการกรองข้อมูลที่มีเงื่อนไขซับซ้อน ผู้ใช้สามารถสร้างเงื่อนไขได้โดยง่าย ผ่านสัญลักษณ์ที่ระบบ

เตรียมไว้ให้ 

 
 

16. ผู้ใช้สามารถ แสดง/ซ่อน กล่องค้นหา ซึ่งจะทำการค้นหาในทุกๆฟิลด์ข้อมูล เมื่อมีการพิมพ์ตัวอักษร

ใดๆลงไป 
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17. ผู้ใช้สามารถยึดตรึงคอลัมน์ที่ด้านซ้าย หรือด้านขวาของตารางได้ เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการใช้ 

Scroll Bar เลื่อนดูข้อมูลไปมา 

 
 

18. ตัวอย่างการยึดตรึง 3 คอลัมน์ทางซ้ายของตาราง 
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19. เมื่อคลิกขวาที่ด้านล่างของตาราง ระบบจะแสดงเมนูสำหรับการสรุปผลข้อมูล 

 

 

20. ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบคำนวณค่าต่างๆ เช่น Max, Min, Average, Sum, Count โดยระบบจะ

คำนวณและแสดงค่าที่ด้านล่างของตาราง 
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21. ตัวอย่างการแสดงค่าที่ระบบคำนวณให้ 

 
 

22. เมื่อผู้ใช้คลิกขวาที่ตำแหน่งใดๆในตาราง ระบบจะแสดงเมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Excel 
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การปรับค่าการแสดงผลของการ์ด 

1. ในหน้าการแสดงผลแบบการ์ดนั้น ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลต่างๆได้ โดยคลิกที่ปุ่ม

รายการด้านขวาบนของตารางการ์ด ระบบจะแสดงชื่อคอลัมน์ที่แสดงข้ึนมา 

 
 

2. ผู้ใช้สามารถเรียงลำดับข้อมูล กรองข้อมูล เปลี่ยนลำดับการแสดงข้อมูล และสามารถคลิกขวาเพื่อเปิด

เมนูสำหรับการดำเนินการต่างๆ แบบเดียวกับการแสดงผลแบบตาราง 
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3. เมื่อผู้ใช้คลิกขวาที่ตำแหน่งใดๆในการแสดงผลแบบการ์ด ระบบจะแสดงเมนูสำหรับการบันทึกข้อมูล

ในรูปแบบ Excel 

 
 

4. ข้อมูลที่บันทึกออกมาจะอยู่ในรูปตาราง แม้ว่าจะแสดงผลแบบการ์ดก็ตาม 
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การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

1. เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ซึ่งเป็นรูป  อยู่ด้านล่าง 

 
 

2. ผู้ใช้ต้องระบุ “รหัสผ่านปัจจุบัน” และ “รหัสผ่านใหม่” โดยรหัสผ่านจะต้องถูกต้องตามเกณฑ์ที่

กำหนดไว้ด้านล่าง  
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การเปลี่ยนขนาดและสีของโปรแกรม 

1. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรที่ใช้แสดงผลในโปรแกรมได้ โดยเลื่อนแถบปรับขนาดที่ด้านซ้ายล่าง

ของเมนู 

 
 

2. เมื่อทำการเลื่อนปรับขนาด จะเห็นว่าขนาดอักษรถูกปรับเปลี่ยนตามที่กำหนด และตำแหน่งของกล่อง

ข้อความต่าง ๆ จะถูกปรับให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจอโดยอัตโนมัติ (Responsive Design) 
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3. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีที่ใช้แสดงผลในโปรแกรมได้ โดยเลือกจากกล่อง “ปรับสีการแสดงผล” ที่ดา้นซ้าย

ล่างของเมนู 

 
 

4. ตัวอย่างการเลือกแสดงผลในรูปแบบ “Office 2016” 
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5. ตัวอย่างการเลือกแสดงผลในรูปแบบ “Metro Blue” 

 
 

6. ตัวอย่างการเลือกแสดงผลในรูปแบบ “Metro Dark” 

 

 

 


