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คู่มอื ผูใ้ ช้งาน

การเข้าสู่ระบบงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA:WebFlow)
เรีย กโปรแกรม Microsoft Windows ตามปกติ จากนั น้ เลือกโปรแกรม Internet Explorer ที่ปรากฏเป็ นรู ป
Icon บนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์

หลังจากเข้าโปรแกรม Browser แล้ว ให้ผูใ้ ช้งานป้ อน URL สําหรับเข้าสู่ระบบ ดังนี้
URL:

http://edoc.forest.go.th/iwebflow [ กดปุ่ ม Enter]

เข้าสู่ระบบสารบรรณ

ซึ่งในการป้ อนรหัสผ่าน ระบบจะแสดงผลบนหน้าจอเป็ น เครื่องหมาย “ ดอกจันทร์ ” เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
จากนัน้ ตอบ ตกลง เพื่อยืนยันเข้าระบบ
กรณีที่ ผูใ้ ช้ป้อนชื่อหรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งข้อความเตือน เช่น
 ป้ อนชื่อผิด ระบบแจ้ง “ ชือ่ ของท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ “
 ป้ อนรหัสผิด ระบบแจ้ง “ ท่านใส่รหัสผิด ไม่สามารถเข้าระบบได้ “
จากนัน้ ตอบ OK ระบบจะกลับมาหน้าจอเดิม เพื่อให้ผูใ้ ช้ป้อนชื่อและ รหัสผ่านอีกครัง้
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เริ่มต้นระบบงานสารบรรณ
หลังจากป้ อนชื่อและรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบสิทธิการใช้งาน (เช่น ปกติ อ่านข้อมูลอย่างเดียว)
และระดับในการอ่านเอกสาร รวมทัง้ สิทธิในการสืบค้นข้อมูล เช่น ดูเอกสารระดับปกติ, ลับ, ลับมาก ฯ จากนัน้ ระบบจะ
แสดงหน้าหลักของระบบ ซึ่งประกอบด้วยเมนูงานต่างๆ และ ชื่อ–หน่วยงานทีผ่ ูใ้ ช้สงั กัด ผูใ้ ช้ สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้จาก ส่วนที่ 2 ดังปรากฏในหน้าจอ
ส่วนที่ 1 เมนูหลัก

ส่วนที่ 2
รายละเอียด
ผ้ใช้งาน

ส่วนที่ 4
ตัง้ ค่าการใช้
งาน

ส่วนที่ 3
เมนูสงการเอกสาร
ั่

ตรวจสอบชื่อและหน่วยงานจากหน้าหลัก

โปรแกรมเตือนเอกสารใหม่
ขณะเดียวกันระบบจะเปิ ดโปรแกรมเตื อนเอกสารใหม่ (Flow Alert) ซึ่งจะปรากฏอยู่ทมี่ ุมบนด้านซ้าย ของ
จอภาพ ระบบจะแสดงจํานวนรายการ เอกสารใหม่ทยี่ งั ไม่ลงทะเบียนรับให้ทราบ (สังเกตแถบสีฟ้า) ผูใ้ ช้สามารถ
เลือกเวลาทีต่ ้องการให้ระบบเตือนได้
การตัง้ เวลาเตือน กรณี มีเอกสารใหม่ส่งมาที่หน่ วยงาน

ผูใ้ ช้ เลือกเวลาในการเตือนได้ โดยกดลูกศรชี้ลง และเลือกเวลา
เตือนตามทีก่ ําหนด เช่น 5 นาที, 10 นาที, 15 นาที หรือ หยุด
หากต้องการปิ ดหน้าจอการเตือน แต่ยงั ต้องให้โปรแกรมทํางาน
ตามทีต่ งั ้ เวลา ผูใ้ ช้สามารถปิ ดชัวคราวโดยกดปุ
่
่ม
(Minimize) หรือ กดปุ่ม
เพือ่ ปิดโปรแกรม โดยการปิดจะไม่
ส่งผลกระทบใดๆ กับการทํางานในระบบ
 หมายเหตุ ในกรณีทป่ี ิ ดโปรแกรมการเตือน ด้วยการกดเครื่องหมาย ผูใ้ ช้สามารถเรียก
โปรแกรม Flow Alert ได้อกี โดยกดปุ่ม Refresh (F5) หรือกดเมนูหลัก “หน้าหลัก” อีกครัง้ หนึ่ง
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ส่วนประกอบของระบบงาน
หน้าหลัก เป็ นหน้าจอแรก หลังจากเข้าสู่ระบบงานสารบรรณ ซึ่งถือเป็ นเมนูหลัก ของระบบโดยมีส่วนประกอบแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. เมนูหลัก ประกอบด้วยเมนูหลักทัง้ หมดของระบบ ซึ่งจะแสดงอยู่ดา้ นบน ในตําแหน่งเดิมของทุกๆ
หน้าจอ ประกอบด้วย : หน้ าหลัก
 ค้นหา
 พิ มพ์รายงาน
 ออกจากระบบ

เลือกเมื่อต้องการกลับมาหน้าแรกหรือเมนูหลักของระบบ (หน้าแรก)
เลือกเพื่อเข้าสู่หน้าจอ ค้นหาเอกสารในสมุดงานของหน่วยงาน
เลือกเพื่อการพิมพ์รายงานรูปแบบต่างๆ (ประเภทรายงาน)
ต้องการออกจากระบบ โดยกลับมาหน้าจอป้ อนชื่อและรหัสผ่านใหม่

หน้าค้นหา

พิมพ์รายงาน

ออกจากระบบ
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ส่วนที่ 2. รายละเอียดผู้ใช้งาน เช่น แจ้งชื่อผูใ้ ช้, หน่วยงานทีส่ งั กัด และชื่อองค์กร หรือหน่วยธุรกิจ
ส่วนที่ 3. เมนูสงการเอกสาร
ั่
แบ่งเป็ น 7 เมนู คือ
หนังสือรอดําเนิ นการ ประกอบด้วยเมนูย่อย
 เอกสารรอลงทะเบียน แสดงเรื่องซึ่งเป็ นรายการทีส่ ่งเข้ามาใหม่
หรือ เรื่องเดิมส่งกลับมา
 เอกสารรอดําเนินการ แสดงเรื่องทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการ
 เอกสารส่งคืน/เรียกคืน แสดงเรื่องทีต่ ้องตรวจสอบ เนื่องจากมี
การตีกลับคืนมาจากผูร้ บั
ลงทะเบียนรับส่ง
 ลงรับเอกสาร เข้าสู่หน้าจอสําหรับป้ อนเอกสารรับเข้าจาก
ภายนอก หน่วยงานของผูใ้ ช้
 สร้าง/ทะเบียนเอกสารส่งภายใน สําหรับป้ อนข้อมูลของเรื่องที่
ต้องการออกเลขทีเ่ อกสารในหน่วยงาน สําหรับเวียนภายในองค์กร
หรือ ติดต่อประสานงานในองค์กร (หัวหน้างาน ลงนาม)
 สร้าง/ทะเบียนเอกสารส่งภายนอก สําหรับป้ อนข้อมูลเพื่อออก
เลขทีส่ ่งออกภายนอกองค์กร (ผูบ้ ริหารลงนาม)
คําสังพิ
่ เศษ
 คําสั ่งพิเศษ สําหรับการส่งเอกสาร – ปิ ดงาน เป็ นจํานวนมาก
หรือพิมพ์รายงานสถิติ
ทะเบียนรวม
 เอกสารรับเข้า แสดงรายการของเอกสารทีเ่ ป็ นเรื่องรับเข้าจาก
ภายนอก หรือ ลงรับผ่านระบบ (รับเอกสารมาจากหน่วยงานอื่น โดย
รับต้นฉบับจากเมนูเอกสารรอลงทะเบียน)
 เอกสารภายในหน่วยงาน แสดงรายการของเรื่องทีห่ น่วยงานผูใ้ ช้
ออกเลขทีส่ ําหรับเวียนภายใน หรือออกเอกสารในนามหน่วยงาน
 เอกสารออกภายนอก แสดงรายการของเรื่องทีอ่ อกเลขทีส่ ่ง
ภายนอกทัง้ หมด
รายการส่งเอกสาร
 งานส่งถึง สําหรับตรวจงานทีส่ ่งไปหน่วยงานอื่นๆ หรือ ใช้ดึง
เรื่องทีส่ ่งไปหน่วยงานอื่น กลับมา
เอกสารที่ต้องติ ดตาม
 เอกสารทีต่ ้องติดตาม รวบรวมเอกสารทุกสถานะ (ระหว่าง
ดําเนินการ ส่ง ปิ ด ตรวจสอบ)ทีก่ ําหนดให้เป็ นเอกสารต้องติดตาม
 หนังสือยืมคืน แสดงรายการของเรื่องทีบ่ นั ทึกประวัตกิ ารยืมคืนไว้
สําหรับการติดตามต้นฉบับ
ควบคุมระบบ
 ผูด้ ูแลระบบ จัดการเกี่ยวกับผูใ้ ช้, หน่วยงาน หรือการตัง้ ค่าระบบ
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ส่วนที่ 4. การตัง้ ค่าการใช้งาน
สามารถปรับแต่งการใช้งาน และมีเครื่องมือ และการสลับเปลี่ยนตะกร้างานและฐานข้อมูล เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ผูใ้ ช้งานในลักษณะ Single Log in
 ปรับแต่งการใช้งาน การปรับแต่งจํานวนเรื่องทีต่ ้องการให้แสดง
ภายใน 1 หน้ารายการเอกสาร โดยผูใ้ ช้เลือกจํานวนเรื่องทีต่ ้องการ
จากนัน้ เลือกหน้าจอแสดงรายการเอกสาร ระบบจะแสดงจํานวนรายการ
ตามทีเ่ ลือกไว้
 เปลี่ยนรหัสผ่าน สําหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของผูใ้ ช้

 รายละเอียดผูใ้ ช้งาน แสดงรายละเอียดชื่อ-สกุล หน่วยงาน สิทธิการใช้
งาน ชัน้ ความลับเอกสารทีไ่ ด้รบั สิทธิ ์ โดยแสดงทุกตะกร้างานทีผ่ ู้ใช้มสี ทิ ธิ ์

 ช่วยเหลือ แสดงคู่มอื การใช้งานของระบบ
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 การติดตัง้ โปรแกรม สําหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม เช่น Web
Report, WebScan, WebViewer เป็ นต้น

 เปลี่ยนฐานข้อมูล สําหรับเปลี่ยนการใช้งานปี ฐานข้อมูลสารบรรณ
โดยไม่ต้องออกจากระบบก่อน

 เปลีย่ นหน่วยงาน สําหรับเปลี่ยนตะกร้าการทํางานในฐานข้อมูล
เดียวกัน โดยไม่ต้องออกจากระบบ ระบบจะแสดงชื่อตะกร้างานรองทีม่ ี
สิทธิ ์ สามารถกดเลือก แล้วกดตกลงเพื่อเข้าทํางานตะกร้านัน้ ๆได้เลย

 เข้าสู่หน่วยงานหลัก สําหรับเปลี่ยนมาทํางานตะกร้าหลัก (หน่วยงาน
แรกทีเ่ ข้าสู่ระบบได้)
หมายเหตุ
เมนู เปลี่ยนหน่วยงาน และเข้าสู่หน่วยงานหลัก จะปรากฏเฉพาะชื่อผูใ้ ช้ที่
เข้าระบบมา และมีสทิ ธิ ์เข้าทํางานได้มากกว่า 1 ตะกร้างาน
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อธิบายเมนู
เมนูหนังสือรอดําเนิ นการ
เมนูหนังสือรอดําเนินการ รวบรวมงานรอดําเนินการใน
ลักษณะต่างๆกัน เป็ น 3 เมนู คือ

หนังสือรอลงทะเบียน จะแสดงรายการทีห่ น่วยอื่นๆ ส่งเอกสารผ่านระบบมาให้ (IN BOX) เช่น
งานธุรการส่วนงานกลาง รับเอกสารจากหน่วยงานอื่น และส่งเรื่องมาให้ โดยระบบจะแสดงเฉพาะรายการใหม่ ทีผ่ ใู้ ช้
ยังไม่ได้รบั เลขทะเบียนเอกสาร สังเกตจากช่อง ทะเบียน จะเป็ นเครื่องหมายรูปกระดาษ
เพื่อให้ผูใ้ ช้กดเข้าไป
ดําเนินการรับเอกสารต้นฉบับ จากระบบ (รับ/ให้เลขทะเบียนเอกสาร) หรือ เรื่องเดิมทีเ่ คยส่งให้หน่วยงานอื่นๆ และ
หน่วยงานอื่นๆ นัน้ ได้รบั และ ส่งเรื่องคืนมาให้ สังเกต ระบบจะรับเอกสารให้อตั โนมัติ โดยให้เป็ นเลขทะเบียนเดิม
สังเกตสถานะเป็ น แฟ้ มปิ ด

หนังสือรอลงทะเบียน

หมายเหตุ รูปกระดาษ หมายถึง เอกสารทีย่ งั ไม่ลงทะเบียนรับ
“สีฟ้า”
รายการทีจ่ ะมีเอกสารฉบับจริงส่งมาให้ดว้ ย
“สีสม้ ”
รายการทีไ่ ม่มเี อกสารฉบับจริงส่งมา โดยผูส้ ่งให้ผรู้ บั อ่านเอกสารแนบจากระบบ
สัญลักษณ์
หมายถึง รายการนัน้ ยังไม่ได้เปิ ดอ่าน (จากการกดดูรายละเอียด)
หากเป็ นสีแดง หมายถึง งานทีเ่ ลยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ ยังไม่เปิ ดอ่าน
สัญลักษณ์
หมายถึง รายการนัน้ มีการเปิ ดอ่านแล้ว (จากการกดดูรายละเอียด)

7
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หนังสือระหว่างดําเนิ นการ จะแสดงรายการทีร่ บั เข้ามาในหน่วยงาน ซึ่งเป็ นเรื่องทีม่ เี ลขทะเบียนแล้ว หรือ เป็ น
งานสร้าง/ทะเบียนเอกสารส่งภายใน และอยู่ในระหว่างดําเนินการ ยังไม่ปิดงาน ยังไม่จดั ส่งไปหน่วยงานใดๆ ระบบ
จะแสดงข้อมูล สังเกตสถานะเป็ น รูปนาฬิ กา (กําลังดําเนินการ)

หนังสือระหว่างดําเนินการ

หนังสือตีกลับ ระบบจะแสดงรายการทีผ่ ดิ ปกติ เพื่อให้ผใู้ ช้เข้าไปตรวจสอบ โดยสังเกตจํานวนเรื่องทีแ่ จ้งด้านใต้
เมนู ส่วนเรื่องทีอ่ ยู่ภายในเมนูนี้ เช่น เป็ นเรื่องทีม่ าจากผูใ้ ช้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ 2 และหน่วยงานที่ 2 พิจารณาแล้ว
ว่าเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานที่ 2 จะสั ่ง “ตีกลับ” เอกสารคืนมา โดยสังเกต สถานะ
ของเรื่องจะเป็ น รูปดาวสีแดง

หนังสือตีกลับ

เมนูทะเบียนรวม
ประกอบด้วย 3 เมนู ซึ่งแต่ละเมนู จะแสดงเอกสารตาม
ประเภทเมนูทเี่ ลือก เช่น งานรับเข้า, งานสร้างส่งภายใน,
หรือ งานสร้างส่งภายนอก
ระบบจะแสดงเอกสารทุกสถานะ ทุกเรื่องของแต่ละ
ประเภท ผูใ้ ช้สามารถสังเกตได้ว่าอยู่ทเี่ มนูใดอยู่ จาก map
ด้านบน ดังภาพ

เมนูเอกสารรับเข้า รวมงานรับเข้าทุกสถานะ (ระหว่างดําเนินการ ส่ง ปิ ด ตรวจสอบ ฯลฯ)

8
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เมนูเอกสารภายในหน่วยงาน รวมงานสร้างส่งภายในทุกสถานะ (ระหว่างดําเนินการ ส่ง ปิ ด ตรวจสอบ ฯลฯ)
สังเกตได้จากสัญลักษณ์เอกสารสร้างส่งภายใน

เมนูเอกสารออกภายนอก รวมงานสร้างส่งภายนอก สังเกตได้จากสัญลักษณ์เอกสารสร้างส่งภายนอก

9
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เมนูรายการส่งเอกสาร
รวบรวมรายการเอกสารทุกประเภท (งานรับเข้า สร้างส่งภายใน
สร้างส่งภายนอก) ทีผ่ ใู้ ช้ส่งให้หน่วยงานอื่น สําหรับตรวจสอบการ
รับเอกสาร การดําเนินงาน และสําหรับดึงเอกสารกลับ
ทัง้ นี้ สถานะเอกสาร และเลขทะเบียนในหน้านี้ เป็ นของหน่วยงานทีผ่ ูใ้ ช้ส่งให้ สังเกตได้จากชื่อหน่วยงานส่งถึง
จากภาพ จะสังเกตเห็นว่า เรื่องเดียวกัน ส่งถึงหลายหน่วยงาน ระบบจะแสดงรายการเอกสารของผูร้ บั ทัง้ หมด

เมนูรายการส่งเอกสาร แสดงรายการเอกสารที่ส่งถึงหน่วยงานต่างๆ แสดงสถานะเอกสาร และเลขทะเบียนของผูร้ บั เอกสาร
แสดงเอกสารทุกประเภทของผูใ้ ช้ สังเกตสัญลักษณ์ประเภทเอกสารสร้างส่งภายใน สร้างส่งภายนอก
หากเป็ นเอกสารรับเข้า ไม่มสี ญ
ั ลักษณ์

เมนูเอกสารที่ ต้องติ ดตาม
รวบรวมเอกสารทุกสถานะที่กําหนดให้เป็ นเอกสาร “ติดตามการ
ทํางาน” สามารถกําหนดได้จากเมนู แก้ไข, บันทึกงาน และเมนูส่ง
เอกสารจะมีสญ
ั ลักษณ์ ติดตามงาน
ดังภาพ

เมนูเอกสารที่ต้องติดตาม แสดงรายการเอกสารทุกประเภท ทุกสถานะที่กําหนดให้เป็ นเอกสารติดตามการทํางาน

 หมายเหตุ หน้าแสดงรายการเอกสารทุกเมนูขา้ งต้น ปกติจะแสดงข้อมูลใหม่ก่อน แต่ผใู้ ช้สามารถ สั ่งเรียงข้อมูล
ตามคอลัมน์ ตามทีผ่ ใู้ ช้ต้องการได้ โดยกดทีห่ วั คอลัมน์ ระบบจะเรียงจากน้อยไปมาก และมากไปน้อย ตามการกดแต่
ละครัง้ ทีส่ ลับกัน สังเกตจากเครื่องหมายรูป สามเหลี่ยม
ด้านฐานอยู่ดา้ นล่าง จะเรียงจากน้อย ไปมาก 
ด้านฐานอยู่ดา้ นบน จะเรียงจากมาก ไปน้อย 
10
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หน้ าแสดงรายการเอกสารจากผลการค้นหา
เมนูส ั ่งการเอกสารต่างๆข้างต้น และหน้าจอแสดงรายการเอกสารจากการค้นหา จะแสดงรายการในรูปแบบ
เดียวกัน ซึ่งผลการค้นหา จะแสดงรายการเอกสาร ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขในการค้น หากไม่ระบุประเภทเอกสาร (งานรับเข้า
สร้างส่งภายใน สร้างส่งภายนอก) ระบบจะแสดงรายการเอกสารทุกประเภท ดังภาพด้านล่างนี้ (สังเกตว่า เป็ นกําลัง
ทํางานใน mode ค้นหา จากแถบเมนูหลักทีเ่ น้นทีป่ ่ มุ “ค้นหา”)

อธิ บายรายละเอียดในหน้ าแสดงรายการเอกสาร
รูปแบบการแสดงรายการเอกสารแต่ละรายการ แบ่งออกคอลัมน์ 9 ส่วน ดังนี้
2
1

4

5

6

7

8

9

3

1

สัญลักษณ์เอกสารแนบ แสดงเป็ น icon ของเอกสารทีแ่ นบ เช่น
หากมีเอกสารแนบ
เพิม่ เติม จะแสดงเป็ นสัญลักษณ์
ทีเ่ ลขทะเบียน ให้กดทีเ่ ลขทะเบียนเพื่อดูเอกสารแนบเพิม่ เติม
2
สัญลักษณ์แสดงสถานะของเอกสาร เช่น
(เหลือง) รายการนัน้ ยังไม่ได้เปิ ดอ่าน (จากการกดดูรายละเอียด)
(แดง)งานทีเ่ ลยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ ยังไม่เปิ ดอ่าน
รายการนัน้ ยังไม่ได้เปิ ดอ่าน (จากการกดดูรายละเอียด)
(ฟ้ า) งานระหว่างดําเนินการ ทีล่ งรับ – สร้างไว้ แต่ยงั ไม่ได้ส่งหรือยังไม่ปิดงาน
(แดง) งานระหว่างดําเนินการ ทีล่ งรับ – สร้างไว้ แต่ยงั ไม่ได้ส่งหรือยังไม่ปิดงาน และเลยระยะเวลาดําเนินการ
งานทีป่ ิ ดงานแล้ว
งานทีส่ ่งเรื่องต่อไปแล้ว
งานทีย่ กเลิกแล้ว
งานอยู่ระหว่างตรวจสอบ
งานทีถ่ ูกดึงกลับ/ตีกลับ
3

สัญลักษณ์แสดงความด่วนของเอกสาร เช่น
ไม่มสี ญ
ั ลักษณ์ ความด่วน เป็ นปกติ
ด่วน
ด่วนมาก
ด่วนทีส่ ุด

4

สัญลักษณ์แสดงประเภทของเอกสาร มี 3
ประเภท คือ
ไม่มสี ญ
ั ลักษณ์ หมายถึง เอกสารรับเข้า
หมายถึง เอกสารสร้างส่งภายใน
หมายถึง เอกสารสร้างส่งออกนอกองค์กร
11
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เลขทะเบียน แสดงเลขทะเบียนเอกสาร หรือหากยังไม่ลงรับเอกสาร แสดงเป็ น
หรือ
ผูใ้ ช้
สามารถกดเพื่อเข้าไปสั ่งการ กับเอกสารเรื่องทีเ่ ลือกกดได้ ได้แก่การดูรายละเอียดเอกสาร บันทึกงาน ส่งเอกสาร ปิ ด
งาน ตรวจสอบ สิน้ สุดการตรวจสอบ ลบเอกสาร จัดเก็บเอกสาร และยืมคืนเอกสาร
5

หน้ารายละเอียดเอกสารและสังการทํ
่
างาน เมื่อกดที่เลขทะเบียน หรือรูปกระดาษจากหน้าแสดงรายการเอกสาร
6 เอกสารเลขที่ ผูใ้ ช้สามารถกดเพื่อเข้าไป ตรวจสอบ,ติดตามขัน้ ตอนการทํางาน

ตลอดจนอ่านคําสั ่งการ หรือบันทึกการทํางานของแต่ละหน่วยงาน ทีเ่ อกสารดําเนินการผ่าน

7

วันที่ แสดงวันทีล่ งรับ-สร้าง (กรณีเป็ นเจ้าของผูส้ ร้างเอกสาร) หรือวันทีส่ ่งเอกสาร (กรณีได้รบั เอกสารจาก
หน่วยงานอื่น)

8

เวลา แสดงเวลาทีล่ งรับ-สร้าง (กรณีเป็ นเจ้าของผูส้ ร้างเอกสาร) หรือเวลาส่งเอกสาร (กรณีได้รบั เอกสารจาก
หน่วยงานอื่น)

9

เรื่อง แสดงรายละเอียดของเอกสาร โดยแสดงเรื่อง และข้อมูล จาก – ถึง ตามที่กรอกไว้ในการสร้างเอกสาร

12
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การลงรับเอกสาร
กรณีมเี อกสารส่งเข้ามาในหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็ นเอกสารจากหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร หรือ เอกสารจาก
หน่วยงานนอก องค์กร เช่น เอกสารเวียนจากภายนอก ซึ่งการรับเอกสารสามารถรับได้ 2 วิธี
1. ป้ อนข้อมูลรายละเอียดเอกสารใหม่ทงั ้ หมด (จากเมนู ลงรับเอกสาร)
2. รับเอกสารผ่านระบบ (รับเอกสารต้นฉบับ จากเมนู งานรอลงทะเบียน/รอผูป้ ฏิบตั )ิ
1. การลงรับเอกสาร โดยป้ อนข้อมูลรายละเอียดเอกสารใหม่ ทัง้ หมด
เอกสารจากภายนอกทีส่ ่งเข้ามาใน องค์กร โดยผ่านหน่วยงานสารบรรณกลาง , หรือ
เอกสารทีห่ น่วยงานภายนอก องค์กร ส่งตรงมายังหน่วยงานภายใน (By Hand, By FAX) หรือ รับเรื่องจากหน่วยงาน
ทีไ่ ม่มรี ะบบงานสารบรรณติดตัง้ (ไม่ส่งเอกสารผ่านระบบ)

ผูใ้ ช้สามารถลงรับเอกสาร โดยต้องป้ อนข้อมูลรายละเอียดเอกสาร ที่ หน้ าหลัก | เมนูลงรับเอกสาร หรือ
เลือกจากทางลัดเมนูด้านบน (บริเวณสีฟ้าทีแ่ สดงชื่อ-สังกัดผูใ้ ช้งาน เมื่อไม่ได้อยู่ทหี่ น้าหลัก) หลังจากเลือกระบบจะ
แสดงแบบฟอร์มให้ป้อนรายละเอียด เพื่อใช้เป็ นการอ้างอิง หรือ เรียกค้นเอกสาร
1

2
3

4

2
2

การลงรับเอกสาร

13

คู่มอื ผูใ้ ช้งาน

รายละเอียดเอกสาร ทีบ่ นั ทึก (Document Index) ได้แก่
ประเภทเอกสาร
เลือกประเภทเอกสารทีร่ บั เข้าโดยกดลูกศรชี้ลง กรณีลงทะเบียนรับเอกสาร
แยกเล่ม
เลขทะเบียน
เลขทะเบียนรับเอกสาร เว้นว่างไว้หากต้องการให้ ระบบนับเลขทะเบียน
ต่อไปให้อตั โนมัติ หรือ
ป้ อนเลขทะเบียนทีต่ ้องการลงไปในช่องรับข้อมูลเอง ระบบจะรับเลขทะเบียน
ทีป่ ้ อน และ จะไม่นับเลขทะเบียนเพิม่ ขึน้ ให้ ซึ่งเลขทะเบียนทีป่ ้ อน ควรเป็น
การป้ อนเลขทะเบียนย้อนหลัง กรณีแทรกเลขทะเบียนเท่านัน้
สําหรับ การป้ อนเลขทะเบียนกรณีทตี่ ้องแทรกเลข ผูใ้ ช้จะต้องป้ อนเลขทะเบียนทีไ่ ม่ซํ้ากับเลขทีเ่ คยรับเข้ามา
และยังใช้อยู่ในตะกร้าของตน หรือ ป้ อนเป็ นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งระหว่างช่วงเลขทีต่ ้องการแทรก
เลขที่เอกสาร

เลขทีเ่ อกสารตามจริง (ทีป่ รากฏอยู่ในเอกสารต้นฉบับ) สามารถป้ อนได้

จํานวน
วันที่ และ เวลารับ
ลงวันที่ 2

50 ตัวอักษร หากสร้างต้นแบบเรื่องเก็บไว้ เลือกเรื่องได้จากปุ่ม
ป้ อนจํานวนเลขทะเบียนทีต่ ้องการสร้าง
วัน/เวลารับเอกสาร ระบบจะขึน้ ให้อตั โนมัติ
ป้ อนวันที่ ทีร่ ะบุในเอกสาร ระบบจะปรากฏวันทีป่ ั จจุบนั ให้ก่อน ผูใ้ ช้
สามารถเปลี่ยนแปลงโดยการ ป้ อนวันทีท่ ตี่ ้องการ หรือ เลือกวันทีจ่ ากปฏิทนิ
โดยกดปุ่ม

ด้านท้ายของช่องวันที่

ชัน้ ความเร็ว

เอกสารเรื่องที่ป้อน หากต้องการระบุความเร่งด่วนในการทํางาน สามารถ
เลือกได้โดยกดลูกศรชี้ลง เพื่อเลือก
ปกติ
ด่วน
ด่วนมาก
ด่วนทีส่ ุด
ชัน้ ความลับ: เอกสารเรื่องทีป่ ้ อนมีการระบุ ชัน้ ความลับในการเปิ ดอ่านเอกสาร เช่น
ปกติ
ลับ
ลับมาก
ลับทีส่ ุด
หมวดเอกสาร : กําหนดหมวดหมู่ ของเอกสาร หากผูใ้ ช้ไม่กําหนด ระบบจะกําหนดให้เป็ น
“ เอกสารทัวไป
่ ”

อ้างถึง
: ป้ อนข้อมูลอ้างถึง ทีม่ กี าร ระบุในเอกสารซึ่งป้ อนได้ 100 ตัวอักษร
สิ่ งที่ส่งมาด้วย : ป้ อนรายละเอียดของ สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยป้ อนได้ 100 อักษร
จาก
: ป้ อนชื่อหน่วยงานทีส่ ่งมาให้ โดยป้ อนได้ 100 ตัวอักษร
หรือ เลือกรายชื่อหน่วยงาน โดย
3 ด้านท้ายช่อง จาก เพื่อแสดงรายชื่อหน่วยงานภายใน ทีใ่ ช้ระบบสาร
- กดปุ่ม
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA: WebFlow ป้ อนคําค้นแล้วกดปุ่มค้นหา หรือกดปุ่มค้นหา
เลย ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานทัง้ หมด กดทีห่ น่วยงานทีต่ ้องการเพื่อเลือก
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ถึง

4 ด้านท้ายช่อง จาก เพื่อแสดงรายชื่อหน่วยงานภายนอกทีต่ ดิ ต่อด้วย
- กดปุ่ม
บ่อย และได้สร้างชื่อไว้ในระบบ จากเมนู ควบคุมระบบ ผูใ้ ช้สามารถป้ อนคําค้นแล้วกดปุ่ม
ค้นหา หรือกดปุ่มค้นหาเลย ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานทัง้ หมด กดทีห่ น่วยงานทีต่ ้องการ
เพื่อเลือก
: ป้ อนชื่อหน่วยงานทีร่ ะบุถงึ ในเอกสาร ป้ อนได้ 100 ตัวอักษร หรือ

เลือกรายชื่อหน่วยงานจากปุ่ม

หรือ

เหมือนกับการทํางานหัวข้อ จาก

เรื่อง
: ป้ อน ชื่อเรื่องของเอกสาร สามารถป้ อนได้ 255 ตัวอักษร
รายละเอียด
: รายละเอียดเพิม่ เติม หรือเนื้อเรื่องสรุป สามารถป้ อนได้ 2 ล้านตัวอักษร
: กดลูกศรชี้ลงเพื่อเลือกวิธกี ารนําส่ง
วิ ธีการนําส่ง
วัตถุประสงค์ : กดลูกศรชี้ลงเพื่อเลือก วัตถุประสงค์ของเรื่องทีร่ บั มา
นําเสนอ/ผู้ปฏิ บตั ิ
: บันทึกเพิม่ เติมเกี่ยวกับผูป้ ฏิบตั งิ าน หรือส่งเรื่องเสนอผู้บงั คับบัญชา
อายุเอกสาร
: กําหนดอายุของเอกสาร หรือ กดปุ่มสีเ่ หลี่ยมด้านท้าย ระบบจะแสดง
ปฏิทนิ ให้เลือก ซึ่งหลักการทํางานจะเหมือนการเลือกวันทีเ่ อกสาร 2
ติ ดตามผลการทํางาน : ผูบ้ นั ทึกทําสัญลักษณ์ไว้ เพื่อให้สะดวกต่อการรวบรวมเอกสารต้อง
ติดตามภายใต้เมนู เอกสารทีต่ ้องติดตามทีห่ น้าหลัก
ที่เก็บเอกสาร
: ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสามารถป้ อน สถานทีเ่ ก็บเอกสารต้นฉบับตามจริงเพื่อ
ใช้อ้างอิง
ดําเนิ นการเสร็จวันที่
: ป้ อน หรือเลือกวันทีเ่ พื่อ กําหนดวันที่ ทีต่ ้องดําเนินงานเสร็จ 2
หมายเหตุ
: ข้อความหมายเหตุ ทีต่ ้องการบันทึกเพิม่
ป้ อนรายละเอียดเอกสารเท่าทีม่ ี หากไม่มี สามารถเว้นว่างไว้ ยกเว้นข้อมูลในช่องสีแดง ซึ่งเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
ของเอกสารแต่ละฉบับ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลต่อไป

ป้ อนรายละเอียดเอกสาร
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เมื่อป้ อน รายละเอียดจนสมบูรณ์แล้ว ระบบจะให้ผูใ้ ช้เลือกดําเนินการต่อ โดยเลือกปุ่มทํางาน
อธิ บายปุ่ มการทํางาน
กดปุ่ม

เพื่อบันทึกเรื่องเข้าสู่ระบบ

กดปุ่ม
เมื่อต้องการยกเลิกเรื่อง โดยระบบจะล้างข้อมูลตามช่องป้ อน ต่างๆ ให้ว่างและอยู่หน้าจอ
การสร้างเอกสารเดิม เพื่อรอผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลใหม่ หรือ ดําเนินงานในหัวข้ออื่นต่อไป
กดปุ่ม
เมื่อต้องการบันทึกเรื่องเข้าสู่ระบบ พร้อมทัง้ ให้ระบบเก็บ
รายละเอียดข้อมูลต้นแบบไว้ ใช้เลือกเป็ นต้นแบบในภายหลัง
เมื่อกดปุ่มสร้าง หรือสร้างและเก็บต้นแบบข้อความแล้ว ระบบจะให้เลขทะเบียน และวันที-่ เวลาลงรับดังภาพ
ผูใ้ ช้สามารถเลือกแนบเอกสารต้นฉบับหรือไม่กไ็ ด้ ในหน้านี้
สังเกต ขัน้ ตอนการทํางาน

ผลการลงรับเอกสาร

 กรณี ที่ต้องการแนบเอกสาร (Attach File) สามารถเลือกได้ 2 วิธี ตามชนิดของเอกสารทีต่ ้องการแนบ
1. แนบไฟล์ขอ้ มูลสําเร็จรูปชนิดต่างๆ ด้วยวิธี Browse
2. แนบข้อมูลทีเ่ ป็ น กระดาษ ด้วยวิธี Scan
 กรณี ไม่ต้องการแนบเอกสาร ผูใ้ ช้สามารถเลือกขัน้ ตอนการทํางานต่อ ได้ 2 วิธี ดังนี้
1. กดปุ่ม << ป้ อนเรื่องใหม่ เมื่อต้องการกลับไปหน้าจอลงรับเอกสาร
เพื่อป้ อนข้อมูลเรื่องใหม่ต่อไป
2. กดปุ่ม ดําเนิ นการต่ อ >> เมื่อต้องการสั ่งการต่อไป กับเรื่องทีล่ งรับนี้ให้
จบขัน้ ตอนทีต่ ้องการ เช่น แก้ไขข้อมูล, บันทึกการทํางาน, ส่งเอกสารต่อ เป็ นต้น
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การแนบเอกสาร
1. แนบไฟล์ข้อมูลสําเร็จรูปชนิ ดต่างๆ ด้วยวิ ธี Browse

ผูใ้ ช้กดปุ่ม Browse ระบบแสดงหน้าจอให้ เลือกไฟล์ทตี่ ้องการส่งเข้าระบบ เพื่อแนบไปพร้อมกับเรื่อง
เอกสาร ผูใ้ ช้เลือกไฟล์ขอ้ มูล จากแหล่งต้นทางซึ่งเป็ นเครื่องทีใ่ ช้ทําระบบอยู่ในขณะนี้ เมื่อเลือกได้ไฟล์ทตี่ ้องการแล้ว
กดปุ่ม Open เพื่อเป็ นการส่งชื่อไฟล์ต้นทางเข้าระบบ

จากนัน้ กดปุ่ม แนบเอกสาร
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2. แนบข้อมูลที่ เป็ น กระดาษ ด้วยวิ ธี Scan
ผูใ้ ช้ กด Scan ระบบจะขึน้ หน้าต่างสําหรับสแกนเอกสารผ่านโปรแกรม INFOMA:WebScan จากนัน้ กดปุ่ม
Scan New

ระบบแสดงหน้าต่าง ให้เลือกรูปแบบการ ถ่ายภาพเอกสารเข้าสู่ระบบ

ตัง้ ค่าความละเอียด (resolution) ขนาดกระดาษ และประเภทเอกสาร (greyscale, text, colour) แล้วกด Scan
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เมื่อสแกนเรียบร้อยแล้ว กด Transfer
หมายเหตุ ในขัน้ ตอนการสั ่งสแกนเอกสาร หน้าจอทีป่ รากฏ จะแสดงหน้าจอตามยีห่ อ้ และรุ่นของ
Scanner ทีต่ ่อพ่วงกับระบบ จากตัวอย่างหน้าจอ เป็ น Scanner Fujitsu รุ่น M3093GX ซึ่งการใช้งาน
สแกนเนอร์รุ่นอื่นๆ ถือเป็ นส่วนของมาตรฐานทัวไป
่ ผูใ้ ช้อาจจะต้องทําความเข้าใจกับการใช้ฟังก์ชนั ่
ในการสแกนแต่ละรุ่นด้วย
ข้อควรระวัง
เอกสารทีส่ แกนส่วนใหญ่มกั เป็ น เอกสารขาว-ดํา ผู้ใช้ควรเลือกสแกนแบบ B&W (Text) เพื่อประหยัดเนื้อที่
ในการจัดเก็บ ส่วนลักษณะอื่น ๆ ให้เลือกตามชนิดของภาพ ซึ่งสแกนเนอร์บางรุ่น อาจจะมีการเลือกรูปแบบการสแกน
ได้หลายแบบ เช่น
Scanning Type สามารถเลือกได้ 3 แบบ ดังนี้
 Flatbed scan เลือกสแกนแบบเปิ ดฝาถ่าย โดยควํ่าหน้าที่ต้องการถ่ายลงทีบ่ นส่วนการอ่านภาพ
 ADF scan
เลือกสแกนแบบ Auto Feeder สามารถถ่ายได้ครัง้ ละหลาย ๆ หน้าเอกสาร
 ADF & Duplex scan เลือกสแกนแบบ Feed และ ถ่ายทัง้ ด้านหน้า-หลังในการ Feed ครัง้ เดียวกัน
Resolution เลือกความละเอียดในการสแกน โดยทัวไปกํ
่ าหนดไว้ที่ 200 x 200 dpi ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั คุณภาพ
และความคมชัดของเอกสารทีน่ ํ ามาถ่าย
Frame Area เลือก พืน้ ที่ ทีต่ ้องการ Scan โดยทัวไปกํ
่ าหนดขนาดไว้ที่ Size A4 document
จากนัน้ ให้ผูใ้ ช้กดปุ่ม Scan เพื่อทําการถ่ายภาพโดย ภาพทีไ่ ด้จะปรากฎบนจอภาพ และ
ถ้าต้องการ Scan ภาพต่อ สามารถเลือกได้จาก Function Scan ดังนี้
 Appended Scanned Page เป็ นการสแกนต่อท้ายจากภาพ ทีก่ ําลังแสดง
 Insert Scanned Page
เป็ นการสแกนโดยการแทรก ในหน้าทีต่ ้องการ
 Rescan Scanned Page เป็ นการสแกนโดยถ่ายภาพสแกนใหม่อกี ครัง้ โดยทับหน้าเอกสารทีป่ รากฏ
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 การเพิ่ มหรือ ปรับปรุงเอกสารแนบท้าย
เอกสารแต่ละเรื่องผูใ้ ช้สามารถแก้ไขเอกสารแนบต้นฉบับ หรือ เพิม่ เติมเอกสารแนบได้ไม่จํากัดเอกสารแนบ โดยผูใ้ ช้
เข้ามาหน้ารายละเอียดเอกสาร สังเกตด้านล่างของรายละเอียด

 การอ่านเอกสารแนบเรื่อง และ อ่านเอกสารเพิ่ มเติ ม
ในระบบผูส้ ่ง หรือ ผูร้ บั สามารถแนบข้อมูลไปพร้อมกับเรื่องได้ ซึ่งหลังจากแนบเรื่องแล้ว สามารถอ่านเอกสาร
แนบได้ โดยกดที่ สัญลักษณ์ดา้ นหน้ารายการเอกสาร หรือในหน้ารายละเอียดเอกสาร ซึ่งภายหลัง จากทีผ่ กู้ ดสัญลักษณ์
ระบบจะแสดงภาพเอกสารบนหน้าจอ

กดอ่านเอกสารแนบ
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2. การลงรับเอกสาร โดยรับเอกสารผ่านระบบ (รับเอกสารต้นฉบับ)
เป็ นการลงรับเอกสาร อีกวิธที รี่ ะบบช่วยลดขัน้ ตอนการป้ อนรายละเอียดเรื่อง ซึ่งให้ผูใ้ ช้ทํางานง่าย และรวดเร็ว
ขึน้ ผูใ้ ช้ไม่ต้องป้ อนรายละเอียดเอกสาร เพียงแต่เอกสารทีจ่ ะลงรับ ต้องเป็ นเอกสารทีห่ น่วยงานภายในองค์กร ได้ใช้
ระบบสารบรรณ ส่งเรื่องผ่านมาให้หน่วยงานของผูร้ บั โดยตัวเรื่องทีส่ ่งมาจะรวมอยู่ภายใต้ หน้ าหลัก เมนูหนังสือรอ
ดําเนิ นการ (สังเกตจํานวนเรื่องมาใหม่ ใต้เมนูหนังสือรอลงทะเบียน) ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบเอกสารได้สะดวก

หน้าหลัก

การเข้าหัวข้อ หนังสือรอลงทะเบียน ผูใ้ ช้อาจกดทีเ่ มนูใน หน้าหลัก หรือ เลือกจากทางลัดเมนูด้านบนของ
บางหน้าจอ และในหน้าหลัก ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบจํานวนเอกสารใหม่ ได้จาก ข้อความแจ้งจํานวนภายใต้เมนู
หนังสือรอลงทะเบียน จากตัวอย่าง ระบบแจ้งมีเอกสารใหม่ จํานวน 6 รายการ และเมื่อเลือกเมนู ระบบจะแสดงรายการ
เอกสารใหม่
ระบบแจ้งจํานวนเอกสาร
ในส่วนรายละเอียดผูใ้ ช้งาน
และเมนูลดั
รายการเอกสารใหม่ รอ
ลงทะเบียน ช่องเลข
ทะเบียนเป็ นรูปกระดาษ
ดังที่ Tool Tip ช่วยอธิบาย
การใช้งาน

เมื่อกดเข้ามาจากเมนู ระบบแสดงรายการเอกสารใหม่ รอลงทะเบียน (ยังไม่มเี ลขทะเบียน) ระบบจึงกําหนด
สัญลักษณ์เลขทะเบียนเป็ นรูปกระดาษ โดย กระดาษ
“สีฟ้า”
แสดงรายการทีจ่ ะมีเอกสารฉบับจริงส่งมาให้ดว้ ย เมื่อได้รบั ต้นฉบับแล้ว จึงจะลงทะเบียน
ในหน้าจอ เอกสารรอลงทะเบียน ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น อ่านเอกสารแนบ ดู
รายละเอียดหรือ ติดตามขัน้ ตอนการทํางาน ก่อนการลงรับเอกสารผ่านระบบโดยกดทีเ่ ครื่องหมาย กระดาษ ที่
รายการทีต่ ้องลงรับ ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของเรื่อง
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รายละเอียดเอกสาร

ผูใ้ ช้กดปุ่ม รับต้นฉบับ เพื่อเริม่ ขึน้ ตอนการลงรับเอกสาร หรือ กดปุ่ม << กลับ สําหรับไปหน้าจองานรอ
ลงทะเบียน หากยังไม่ต้องการรับเอกสารตอนนี้

ลงรับเอกสารต้นฉบับ

หลังจากผูใ้ ช้กดปุ่ม รับต้นฉบับ ระบบจะแสดงหน้าจอพร้อม ทัง้ แจ้งวันทีแ่ ละเวลา เลขทะเบียนล่าสุดให้ก่อน
ผูใ้ ช้สามารถเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนได้เอง เช่น อาจะเปลี่ยนเป็ น 5.10 (เป็ นเลขทศนิยม 2 หลัก) หรือ กดตกลง เพื่อ
รับเลขทะเบียนทีร่ ะบบกําหนดมาให้ และแสดงหน้าผลการลงรับเอกสาร ดังภาพ

ผลการลงรับเอกสาร

ระบบจะแจ้งเลขทะเบียน,วันที,่ เวลา ทีร่ บั เอกสาร ซึ่งผูใ้ ช้สามารถนําเลขทีท่ ะเบียน,วันทีเ่ วลา ทีร่ ะบบแจ้งให้
ทราบ เขียนในตาประทับในเอกสารได้เอง ผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ม

เพื่อกลับไปหน้าจอ หนังสือรอลงทะเบียน
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การตีกลับเอกสาร
ในกรณีทผี่ ูใ้ ช้ ตรวจสอบพบว่ารายการเอกสารบางรายการในหน้า หนังสือรอลงทะเบียน ไม่ใช้เอกสารของ
หน่วยงานตน หรือ ผูส้ ่ง ส่งเอกสารมาผิดหน่วยงาน ผูใ้ ช้สามารถส่งเรื่องคืน หรือ ตีเอกสารกลับคืน หน่วยงานต้นทาง
โดยกดทีเ่ ครื่องหมาย กระดาษ ในหน้ารายการงานรอลงทะเบียน และ กดปุ่ม ตี กลับ ในหน้ารายลเอียดเอกสาร

กดที่กระดาษ

หน้ารายละเอียดเอกสาร กดปุ่ม ตีกลับ

ระบบจะแสดงหน้าจอการตีกลับเอกสาร ผูใ้ ช้จะต้องป้ อน เหตุผลของการตีกลับเอกสาร ในช่อง
บันทึกการตีกลับ โดยระบบจะนําข้อความทีป่ ้ อนไปแจ้งหน่วยงานผูส้ ่ง ให้ทราบถึงเหตุผลของท่านทีต่ กี ลับเนื่องจาก
อะไร จากนัน้ กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการตีกลับเอกสาร

หน้าตีกลับเอกสาร กรอกข้อความถึงผูส้ ่ง
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การติ ดตามเอกสารตีกลับที่หน้ าจอผู้ส่ง
ระบบจะส่งเรื่องคืนผูส้ ่ง โดยแสดงทีห่ น้าหลัก เมนู เอกสารส่งคืน ดัง
รูป เมื่อกดเข้ามา จะพบรายการเอกสารทีส่ ่งคืน

ระบบจะเก็บประวัตกิ ารรับ-ส่ง และตีกลับ พร้อมข้อความไว้ สําหรับติดตามเอกสารในหน้าติดตามเอกสาร ดังนี้

หน้าจอแสดงรายการเอกสารของผูส้ ่ง

จากหน้ารายการเอกสารของผูส้ ่ง สถานะเอกสารเป็ น “ตีกลับ” เมื่อกดติดตามเอกสาร (กดทีเ่ ลขทีเ่ อกสาร) ทีห่ น้า
ติดตามเอกสาร สามารถตรวจสอบประวัติการตีกลับ-ดึงกลับได้ 2 วิธี คือ
1

2

1 กดทีด่ ูบนั ทึกแบบตาราง

2 กดทีว่ นั ทีส่ ่ง ของผูส้ ่ง

จะเห็นประวัตเิ ช่นเดียวกัน
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สร้าง/ทะเบียนเอกสารส่งภายใน
เป็ นการออกเลขทีเ่ อกสารระดับหน่วยงาน ทีผ่ ูล้ งนามเป็ นผอ.ฝ่ าย สามารถทําการออกเลขทีเ่ อกสารส่งไป
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สามารถดําเนินการ ดังนี้
2.ป้ อนรายละเอียดของเอกสาร
1.เลือกเมนู สร้าง/ทะเบียนเอกสารส่งภายใน

3. ระบบจะให้เลขทีเ่ อกสารอัตโนมัติ นับเฉพาะลําดับ 4. เลือกขัน้ ตอนการทํางานต่อไป เช่น
เฉพาะหน่วยงานทีอ่ อกเท่านัน้
บันทึกการทํางาน, ส่งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
หมายเหตุ หากเป็ นการส่งออกไปหน่วยงานภายใน ทีย่ งั ไม่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทําการ
บันทึกการทํางาน และปิ ดงานได้

สร้าง/ทะเบียนเอกสารส่งภายนอก
การออกเลขทีเ่ อกสารในหัวข้อนี้เป็ นการออกเลขทีส่ ําหรับติดต่อระหว่าง สวทช.กับหน่วยงานภายนอก
มีหลักเกณฑ์ในการนับเลขรวมต่อกันทัง้ องค์กร ระบบจะทําการนับเลขทีเ่ อกสารต่อกันไปเรื่อยๆ
ต่อไปผูใ้ ช้ทมี่ สี ทิ ธิในการออกเลขทีเ่ อกสารได้ สามารถขอเลขผ่านระบบ โดยจะต้องทราบรหัสผ่าน
จึงจะสามารถใช้ระบบได้ มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. เลือกเมนู สร้าง/ทะเบียนเอกสารส่งภายนอก
3. ป้ อนรายละเอียดต่างๆ ของเอกสาร
2. จากนัน้ ป้ อนรหัสผ่าน

4. ระบบจะให้เลขทีเ่ อกสารอัตโนมัตโิ ดยนับเรียง
ร่วมกันทัง้ องค์กร

5. ระบบจะเก็บงานเข้าทะเบียนรวมให้โดยอัตโนมัติ
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การใช้งานเอกสาร
การใช้งานเอกสาร หรือสั ่งการเอกสารโดยผูใ้ ช้เข้ามาทีห่ น้ารายละเอียดเอกสาร ระบบถือเป็ นทีร่ วม
คําสั ่งการทัง้ หมดในแต่ละเรื่อง สําหรับการเข้าหน้าจอรายละเอียดของเรื่องผูใ้ ช้สามารถมาได้จากหลายขัน้ ตอนซึ่งเป็ น
การทํางานในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. หนังสือรระหว่างดําเนินการ  กดเลขทะเบียน  หน้ารายละเอียดเอกสาร  เลือกคําสั ่งการ
2. ลงทะเบียนรับส่ง (ลงรับเอกสาร, สร้าง/ทะเบียนเอกสาร)  แนบเอกสาร หรือ กดดําเนินการต่อ 
หน้ารายละเอียดเอกสาร  เลือกคําสั ่งการ
3. ทะเบียนรวม (เอกสารรับเข้า, เอกสารภายในหน่วยงาน, เอกสารออกภายนอก)  กดเลขทะเบียน 
หน้ารายละเอียด  เลือกคําสั ่งการ
4. ค้นหาเอกสาร (หน้าผลลัพธ์)  กดเลขทะเบียน  หน้ารายละเอียด  เลือกคําสั ่งการ

สั ่งการเอกสาร

กด เลขทะเบียน ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารพร้อม ปุ่มคําสั ่งการทัง้ หมดบนหน้าจอ เพื่อดําเนินงานกับเอกสาร
เรื่องทีเ่ ป็ นตามวัตถุประสงค์
ในหน้ารายละเอียดเอกสาร ผูใ้ ช้สามารถสั ่งการหรือใช้งานในหัวข้อการทํางานต่างๆ ตามเมนูแล้ว และยังสามารถกดที่
เลขที่เอกสาร เพื่อติดตามงาน ซึ่งเป็ นการติดตามขัน้ ตอนการเดินเอกสาร หรือ กดทีเ่ ครื่องหมายเอกสารแนบด้านล่าง
เพื่ออ่านเอกสารประกอบแนบเรื่อง

ติดตามงาน

อ่านเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร
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 การแก้ไขเอกสาร
กรณีทผี่ ทู้ เี่ กี่ยวข้องกับเอกสารต้องการป้ อนรายละเอียดเพิม่ เติม หรือแก้ไขข้อมูลทีม่ กี ารผิดพลาดให้เกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆ ผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ม แก้ไข ทีห่ น้ารายละเอียด

แก้ไขรายละเอียด

ผูใ้ ช้สามารถทําการแก้ไขข้อมูลในช่องทีไ่ ด้ป้อนไปแล้ว เพื่อทําการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีรายละเอียดเพิม่ ขึน้ กว่าเดิม
หลังจากแก้ไขแล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการแก้ไข โดยผลของการแก้ไข ระบบจะเก็บข้อมูลก่อนการแก้ไข และ
ภายหลังการแก้ไข เพื่อเป็ นประวัตขิ องข้อมูลในการติดตามเรื่องได้
 การป้ อนคําสังการ
่
หรือ บันทึกการปฏิ บตั ิ งาน
การป้ อนคําสั ่งการ ถือเป็ นขัน้ ตอนของการ บันทึกการทํางาน หรือการดําเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กับเอกสาร สําหรับเป็ นประโยชน์ในการประสานงาน และการให้ขอ้ มูลในการดําเนินงาน โดยผูใ้ ช้กดที่ป่ มุ
“ บันทึกงาน” ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับป้ อนคําสั ่งการ หรือบันทึกการทํางาน โดยระบบจะแสดงบันทึกงานเดิม
ให้ทราบด้านล่าง และผูใ้ ช้ป้อนคําสั ่งการ หรือบันทึกการปฏิบตั ิ จากนัน้ ตอบ ตกลง เป็ นการยืนยันการทํางาน

บันทึกการทํางาน
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 การส่งเอกสาร
กรณีทหี่ น่วยงานต้นทาง ต้องการส่งเอกสารถึงหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ม ส่ง ทีห่ น้าจอ
รายละเอียด ระบบจะแสดงโครงสร้างของหน่วยงาน เพื่อให้ผูส้ ง่ เลือกหน่วยงานปลายทาง ทีจ่ ะส่งเรื่องไป

การส่งเอกสาร

หลังจากเลือก โดยการย้ายหน่วยงานทีต่ ้องการส่งให้ จากการกดปุ่ม ย้ายเข้า หากเลือกผิดสามารถกดชื่อหน่วยงานที่
ย้ายเข้าไป และกดปุ่ม ย้ายออก ได้ เมื่อเลือกถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยันส่ง เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน
ปลายทาง
หากผูใ้ ช้ ต้องการส่งเอกสารเข้าระบบ Mail สามารถทําได้โดยการเลือกหน่วยงานทีต่ ้องการส่ง จากนัน้ กดปุ่ม
Email.. เพื่อส่งไปยัง mail ทีร่ ะบุไว้ได้อีกทางหนึ่ง
 การปิ ดงาน หรือ สังจบงาน
่
เอกสารบางเรื่องหากผูใ้ ช้รบั เรื่องจากหน่วยงานอื่น หรือออกจดหมายเพื่อส่งไปภายนอกทีไ่ ม่ได้ใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สั ่งจบเรื่องในหน่ วยงาน ในหน้ารายละเอียดของเรื่องทีต่ ้องการสั ่งปิ ดผู้ใช้กดปุ่ม ปิ ดงาน
กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยัน การปิ ดงาน

หน้าจอปิ ดงาน
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 การลบเอกสาร และ การยกเลิ กเอกสาร
การลบเอกสาร
เอกสารทีผ่ ูใ้ ช้ได้จดั ทํา (ออกเลขทีใ่ นระบบไปแล้ว ยังไม่กดส่งหน่ วยงานใดๆ ) สามารถสั ่งลบออกจากสมุด
งานได้ โดยกดปุ่ม ลบเอกสาร และตอบ ตกลง เพื่อยืนยันการลบเอกสารออกจากสมุดงาน เมื่อลบเอกสารแล้ว จะไม่
สามารถค้นหาเอกสารนัน้ ได้อีก เลขทะเบียนเอกสารทีล่ บไปนัน้ จะเป็ นเลขว่าง
ผูใ้ ช้สามารถนําเลขทะเบียนทีล่ บไปนัน้ มาใช้ได้อีก โดยพิมพ์เลขทะเบียนนัน้ ในช่องเลขทะเบียน เช่นเดียวกับ
วิธกี ารแทรกเลขทะเบียน

การยกเลิ กเอกสาร
เอกสารทีผ่ ใู้ ช้จดั ทําขึน้ สามารถยกเลิกเอกสารได้ โดยกดไปทีเ่ ลขทะเบียนเอกสารทีต่ ้องการยกเลิก แล้วกด
ปุ่ม ยกเลิ ก ตอบ ตกลง แล้วจะมีสญ
ั ลักษณ์  (Stop) ขึน้ มาทับเลขทะเบียนไว้ การสั ่งยกเลิกเอกสาร จะยัง
สามารถค้นหาการตรวจสอบตามลักษณะนี้หมายถึงหน่วยงานหรือผูใ้ ช้ต้องการระงับเรื่องไว้ก่อน โดยทีไ่ ม่ต้องส่งไป
ยังหน่วยใดๆเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องชัดเจนอีกครัง้

ระบบจะดําเนินการให้ โดยเปลี่ยนเครื่องหมาย เป็ น ห้ามดําเนิ นการ
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 การตรวจสอบและสิ้ นสุดการตรวจสอบ
การตรวจสอบ
ในกรณีนี้ผู้ใช้ต้องทําสัญญาลักษณ์เพื่อตรวจสอบเรื่องหรือสั ่งระงับเรื่องทัง้ หมดไว้ก่อนโดยผูใ้ ช้เลือกเรื่องที่
ต้องการตรวจสอบแล้วให้กดลูกศรชี้ลงทีเ่ ลขทะเบียนจะเข้าไปทีห่ น้าจอรายละเอียด

จากนัน้ กดปุ่ม ตรวจสอบเรื่องทีเ่ ลือกตรวจสอบจะไม่สามารถแก้ไขและส่งต่อหน่วยงานใดๆได้และเรื่องที่
เลือกนัน้ จะเกิดสัญญลักษณ์ ดาวเขียว เป็ นการแสดงการขอตรวจสอบ

การสิ้ นสุดการตรวจสอบ
เมื่อการขอตรวจเอกสารเสร็จสิน้ แล้ว ก่อนทีผ่ ูใ้ ช้จะดําเนินการใดๆ ต่อเอกสารเรื่องนัน้ ผูใ้ ช้จะต้องทําการ
สิน้ สุดการตรวจสอบเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้
ผูใ้ ช้เลือกเรื่องทีม่ ดี าวสีเขียว จากนัน้ คลิก๊ ที่ป่ มุ สิน้ สุดการตรวจสอบ ระบบจะแสดงภาพมาทีห่ น้า สิน้ สุดการ
ตรวจสอบ

กดปุ่มและตอบตกลงเพื่อยืนยันการยุตกิ ารตรวจสอบเอกสารระบบจะเปลี่ยนเรื่องเป็ นสถานะเดิมก่อนการสั ่ง
ตรวจสอบ และสามารถดําเนินการใดๆต่อเรื่องนัน้ ได้ตามปกติ
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การค้นหาเอกสาร
เอกสารทีห่ น่วยอื่นๆ ส่งเข้ามาในหน่วยงาน หรือ ผูใ้ ช้ในหน่วยงานลงรับเอกสารเรื่องใหม่ ตลอดจนสร้าง
เอกสารแบบต่างๆ ขึน้ เองเพื่อทําการส่งเวียนหน่วยงานอื่นๆ เมื่อต้องการค้นหาเอกสารในตะกร้าหน่วยงานของตนเอง
สามารถทําได้โดยการกด เมนู “ค้นหา” ใน หน้าหลัก ระบบจะให้ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลทีต่ ้องการค้นหา ตามรายการ โดยที่
ผูใ้ ช้จะต้องป้ อนรายละเอียดบางส่วนเพื่อเป็ นข้อมูล ในหน้าจอค้นหาเอกสาร เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลตามข้อกําหนด

รับข้อมูลสําหรับค้นหา

หลังจากป้ อนข้อมูลเบื้องต้น ตอบ ตกลง เพื่อให้ระบบเริม่ ค้นหา ข้อมูลตามข้อกําหนด และเมื่อระบบพบ
ข้อมูลตามต้องการ จะแสดงรายการบนจอภาพ

แสดงรายการค้นหาตามข้อกําหนด

ผูใ้ ช้กดทีเ่ ลขทะเบียนในรายการทีต่ ้องสั ่งการ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสาร ตามรายการเลือก
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การติดตามเอกสาร
หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสาร สามารถติดตามการดําเนินงานตามหน้าทีข่ องตนกับ
เอกสาร ซึ่งระบบจะเป็ นผูร้ วบรวม ลําดับขัน้ ตอนการทํางาน ให้ผูใ้ ช้ได้ทราบถึงขัน้ ตอนตัง้ แต่ต้น จนถึงปั จจุบนั ให้
ทราบ โดยผูใ้ ช้กดทีเ่ ลขทีเ่ อกสารของแต่ละรายการในหน้าจอ รายการเอกสาร หรือ หน้าจอรายละเอียดเอกสาร

กดเพื่อติดตามเอกสาร

หลังจากกดเลขทะเบียนรายการทีต่ ้องการติดตาม ระบบจะแสดงหน้าจอขัน้ ตอนการไหลเวียนของเอกสาร
ตามหน่วยงานต่างๆ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงปั จจุบนั
อธิบายหน้าจอการติดตามเอกสาร
1. สัญลักษณ์ เป็ นสัญลักษณ์ สถานะงานของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับเอกสาร
2. ทะเบียน
เป็ นทะเบียน ลําดับของหน่วยงานนัน้ ๆ
3. วันทีเ่ วลา เป็ นวันทีเ่ วลาในการสร้าง/ ส่ง ของหน่วยงาน ผูส้ ่ง
4. ผูส้ ่ง
แสดงชื่อหน่วยงานผูส้ ร้างเอกสาร และ หน่วยงานทีส่ ่งเอกสารไปให้ ผูร้ บั
5. ผูร้ บั
แสดงหน่วยงาน ผูร้ บั ซึ่งเป็ นเจ้าของ สัญลักษณ์ (1) และ ทะเบียน (2) ทีป่ รากฏในรายการ
6. การปฏิบตั งิ าน แสดง การดําเนินงาน หรือ การส่งเอกสาร

3

1

2

3

4

5
หน้าติดตามงานเอกสาร
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ดูบนั ทึ กคําสังการ
่
ระบบจะแสดงข้อมูลการสั ่งการ
1

2

ดูบนั ทึ กการปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงาน
ระบบจะแสดงข้อมูลการทํางานของหน่วยงาน การลงรับ/สร้างเอกสาร – รับต้นฉบับ บันทึกงาน ดังตัวอย่าง

2

ดูบนั ทึ กการปฏิ บตั ิ งาน หรือ กดที่เลขที่เอกสาร
ระบบจะแสดงข้อมูลการทํางานให้ทุกขัน้ ตอนทีเ่ อกสารผ่าน รวมทัง้ การแก้ไขข้อมูลเอกสารทีเ่ กิด ,บันทึกการ
ทํางาน ,บันทึกคําสั ่งการ ซึ่งในการแสดงผลระบบจะแจ้งวันทีแ่ ละเวลา โดยเรียงลําดับเหตุการณ์ทเี่ กิดก่อนหลัง รวมทัง้
ผูด้ ําเนินการในแต่ละเหตุการณ์ ดังตัวอย่าง
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3

ดูบนั ทึ กแบบตาราง
ระบบจะแสดงข้อมูลการทํางานของหน่วยงาน การลงรับ/สร้างเอกสาร – รับต้นฉบับ บันทึกงาน

ดูบนั ทึกแบบตาราง
4

ดูบนั ทึ กการปฏิ บตั ิ งาน หรือ กดที่วนั ที่ส่ง/สร้างเอกสาร
ระบบจะแสดงข้อมูลการทํางานระหว่างหน่วยงานทีร่ บั -ส่งเอกสาร ดังตัวอย่าง

แสดงรายละเอียดการส่ง-รับต้นฉบับ และการทํางานของหน่วยงานนัน้ ๆ
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การพิมพ์รายงาน
ก่อนการสั ่งพิมพ์รายงาน เครื่องทีส่ ั ่งพิมพ์จะต้องติดตัง้ โปรแกรมเพิม่ เติม ก่อนการสั ่ง โดยโปรแกรมทีต่ ิดตัง้ นี้
จะช่วยจัดการเรื่องการพิมพ์ตามรูปแบบทีก่ ําหนดไว้
ผูใ้ ช้เลือก เมนู พิ มพ์รายงาน ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับเลือก ประเภทของรายงาน รวมแบบฟอร์ม ป้ อน
ข้อมูลสําหรับใช้เป็ นข้อกําหนดในสั ่งพิมพ์รายงาน

พิมพ์รายงาน

รูปแบบรายงาน ตามเมนูที่ปรากฏ
หนังสือรับ
พิมพ์รายงาน เรื่องทีเ่ ป็ นเอกสารรับเข้า หรือลงรับเข้ามาในหน่วยงาน
หนังสือส่งออกภายใน
พิมพ์รายงาน เรื่องทีห่ น่วยงานสร้าง หรือออกเลขทีภ่ ายใน
หนังสือส่งออกเพื่อเซ็นรับ พิมพ์รายงาน เรื่องทีส่ ่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
หนังสือส่งภายนอกองค์กร พิมพ์รายงาน เรื่องทีส่ ร้างหรือออกเลขทีส่ ่งภายนอกองค์กร
พิมพ์รายงานตามประเภทเอกสาร พิมพ์รายงาน เฉพาะประเภททีก่ ําหนดเพิม่ เติม
ส่วนข้อกําหนดในการสั ่งพิมพ์ สามารถกําหนดได้ตามช่องป้ อนข้อมูลทีผ่ ูใ้ ช้ต้องการรายการ และ เลือก
ผลลัพธ์ของข้อมูล ให้พมิ พ์ออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ โปรแกรม Microsoft Word ได้ โดยระบบจะกําหนดค่าเริม่ ต้นให้
รูปแบบรายงานเป็ น Microsoft Word

จากนัน้ ตอบ ตกลง เพื่อส่งพิมพ์รายการของข้อมูล
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หมายเหตุ
กําหนด เงื่อนไข ทีใ่ ช้ในสั ่งพิมพ์รายงาน โดยเลือกระหว่าง และ, หรือ ทีป่ รากฏ กรณีทไี่ ม่เลือกระบบจะ
กําหนดให้เป็ นการสั ่งพิมพ์ด้วยเงื่อนไขแบบ และ หลังจากป้ อนข้อมูลทีต่ ้องการพิมพ์แล้ว ผูใ้ ช้กดปุ่ม ตกลง เพื่อ
สั ่งการให้ระบบเริม่ ค้นหา และจัดหน้าจอเพื่อการสั ่งพิมพ์รายงาน ซึง่ ถ้ามีขอ้ มูลเข้าตามข้อกําหนด ระบบจะแสดงรูป
รายงาน ตามทีเ่ ลือกให้บนจอภาพ

ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ในหน้าจอก่อนการสั ่งพิมพ์ และบนหน้าจอแต่ละคอลัมน์สามารถใช้เมาส์คลิก
เลื่อน ให้ความกว้างของคอลัมน์มีความยาวพอทีจ่ ะแสดงผลข้อมูลได้
การสั ่งพิมพ์รายงานในรูปแบบ INFOMA:WebReport

รายละเอียดการสังการในหน้
่
าจอพิ มพ์รายงาน
กดรูป DIKS
สําหรับต้องการสํารองข้อมูลเป็ นไฟล์ชนิด HTML เก็บไว้ที่ ทีป่ ลอดภัย
กดรูป Printer สําหรับสั ่งพิมพ์รายงานบนหน้าจอ ออกเป็ นกระดาษทางเครื่องพิมพ์
กด รูปกระดาษ และ ลูกศร ซ้ายขวา สําหรับสั ่ง พลิกหน้าในขัน้ ตอนแสดงผลรายงานบนหน้าจอ โดยสั ่งเปิ ดหน้า
ถัดไป หรือ พลิกย้อนกลับ ตามหน้าทีแ่ สดงในช่องทีป่ รากฏ
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การเปลี่ยนรหัสผ่านของผูใ้ ช้
ผูใ้ ช้สามารถสั ่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ดว้ ยตนเอง โดยกดเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน ในหน้าหลัก

ระบบจะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยผูใ้ ช้ป้อนรหัสผ่านเก่าก่อน 1 ครัง้ และป้ อนรหัสผ่านใหม่ทตี่ ้องการ 2 ครัง้
ให้ตรงกันเพื่อยืนยัน จากนัน้ กดปุ่ม ตกลง

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ระบบจะเก็บข้อมูลรหัสผ่านใหม่ไว้ให้ทนั ที ข้อสังเกตเวลาป้ อนรหัส ระบบจะแสดงเป็ นเครื่องหมาย
ดอกจันทร์ และเมื่อออกจากระบบ และเข้ามาใหม่ ผูใ้ ช้จะต้องป้ อนรหัสผ่านใหม่ทที่ ําการเปลี่ยนไปแล้ว
หลักการเปลีย่ นรหัสผ่าน
1. ผูใ้ ช้สามารถเปลี่ยนรหัสได้ตลอดเวลา
2. รหัสลับ สามารถใช้ ตัวเลข, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (เล็กหรือใหญ่ไม่มผี ลในการเข้าสู่ระบบ)
3. รหัสทําการการเปลี่ยนความยาวต้องไม่เกิน 14 ตัว
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การตั้งเลขที่รับ ส่งเอกสาร
ระบบจะตัง้ เลขทะเบียนรับส่งเป็ นเลขทะเบียน 1 ให้เมื่อขึน้ ปี พ.ศ. ใหม่ กรณีทหี่ น่วยงานของผูใ้ ช้
ไม่ได้เริม่ ใช้ระบบต้นปี (ใช้สมุดลงรับมาก่อน) ผูใ้ ช้สามารถตัง้ เลขทะเบียนได้เองโดยนับต่อจากสมุด หรือได้ตามเลขที่
ทีต่ อ้ งการตัง้ โดยกลับมาทีห่ น้าหลัก

กดเมนู ผู้ดูแลระบบ ระบบแสดงหน้าจอ เมนู หน่ วยงาน พร้อมทัง้ แสดงเลขทะเบียนรับเข้า-เลขส่งออกสุดท้าย

ผูใ้ ช้ ปุ่มแก้ไข เพื่อเข้าโหมดการ แก้ไข (ปุ่มลบ แสดงทีห่ น้าจอแต่ไม่สามารถกดได้ จะกดได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านัน้ )

แก้ไขเลขทะเบียนรับเข้า-ส่งออก

ผูใ้ ช้ ป้ อนเลขทะเบียนรับเข้าสุดท้าย(ทีใ่ ช้ไปแล้ว) ป้ อนเลขทีอ่ อกภายในสุดท้าย โดยป้ อนเลขทีส่ ุดท้ายทีใ่ ช้ไปแล้ว
จากนัน้ ตอบ แก้ไข โดย ระบบจะเพิม่ ต่อจากเลขทีป่ ้ อน เช่น ป้ อนสุดท้ายเป็ น 20 ระบบจะเริม่ ต้นให้เป็ น 21
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หากผูใ้ ช้มกี ารสร้าง/ทะเบียนเอกสารส่งภายใน หลายประเภทของเอกสาร สามารถทําการกดเมนู
ประเภทเอกสาร ระบบจะแสดงประเภทเอกสารต่าง ๆ เช่น คําสั ่ง, ประกาศ ฯลฯ สามารถทําการตัง้ เลขเอกสาร
ทีต่ ้องการเริม่ ต้นได้

หน้าจอสําหรับเพิม่ ประเภทเอกสาร

การออกจากระบบ
ผูใ้ ช้กดเมนู ออกจากระบบด้านบน และ ตอบ ตกลง ระบบจะกลับมาหน้าจอเข้าระบบเหมือนขัน้ ตอนการเข้าสู่
ระบบซึ่งถือเป็ นการออกจากระบบ แบบถูกต้อง
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ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการออกเลขหนังสือราชการของกรมป่าไม้
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
1. หนังสือราชการทุกฉบับที่นำเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ จะต้องผ่านผู้อำนวยการส่วนของแต่ละ
ส่วนก่อน และจะต้องออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยใส่เลขที่ไว้ด้านล่างของ
“สำเนาคู่ ฉ บั บ ” ฉบั บ นั้ น แล้ ว ทำการคลิ๊ ก ส่ ง ไปยั ง ระบบสารบรรณฯ เพื่ อ นำเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักฯ
2. ผู้อำนวยการสำนักฯ ลงนามในหนังสือฉบับนั้นแล้ว ให้สำนักของแต่ละสำนักฯ เข้าระบบสารบรรณฯ
โดยการเข้าไปที่ “ค้นหา” ใส่เลขที่เอกสารของส่วนที่เขียนไว้ในสำเนาคู่ฉบับแล้ว ทำการคลิ๊ก
รับเอกสาร จะได้เลขที่เอกสารลงรับแล้วทำการโอนสร้างเอกสารภายในองค์กร ก็จะได้เลขที่
ส่งออกของสำนักฯ
3. ในกรณีที่จะส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทำตามขัน้ ตอนดังนี้
- หนังสือเรียน อธิบดีกรมป่าไม้ ให้คลิ๊กส่งไปที่ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้น ๆ
- หนังสือเรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ให้คลิ๊กส่งที่ สำนักบริหารกลาง (สารบรรณ
สบก. ภายใน) และหนังสือเรียน ผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ ให้คลิ๊กส่งที่ ส่วนอำนวยการ
ของสำนักฯ ที่เรียนถึง
- หนังสือที่ผู้อำนวยการสำนัก ลงนามปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ จะต้องออกเลข
กรมป่าไม้ ให้คลิ๊กส่งที่ สำนักบริหารกลาง (สารบรรณ สบก.ภายนอก)
- กรณี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 หนังสือเรียน อธิบดีกรมป่าไม้ ให้คลิ๊กส่งที่
สำนักบริหารกลาง (สารบรรณ สบก.ภายนอก)
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ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการลงรับหนังสือกรมป่าไม้ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
1. ได้รับหนังสือที่จะต้องลงรับในระบบสารบรรณฯ ให้คลิ๊กที่ “ค้นหา” ใส่เลขที่หนังสือในช่อง
เลขที่ เ อกสาร แล้ ว ตรวจสอบเลขที่ ห นั ง สื อ ชื่ อ เรื่ อ งว่ า ตรงกั บ หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ ไม่
เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระบบ ให้คลิ๊กรับเอกสาร “รับต้นฉบับ” จะได้เลขที่หนังสือลง
รับ
2. หนังสือที่ได้ลงรับในระบบแล้ว นำเสนอ อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ลงนามรับทราบ
สั่งการ และมอบหมาย ให้ส่วนที่รับผิดชอบดำเนินการ โดยบันทึกข้อความสั่งการไว้ในระบบ
“บันทึกงาน” แล้วคลิ๊กส่งให้ส่วนที่รับผิดชอบต่อไป
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