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๒

บทนํา (INTRODUCTION)

ความเป็นมา (Background)
โครงการสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ สํานั ก งานปลัดกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สป.วท.) เริม
ดําเนินการมาตังs แต่ปี ๒๕๔๔ ซึงในขณะนัน
s ได ้พัฒนาเฉพาะในส่วนของการจัดเก็บข ้อมูลสูร่ ะบบฐานข ้อมูล
และให ้บริการแก่เจ ้าหน ้าทีเพือให ้สามารถสืบค ้นข ้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ ตได ้เท่านัน
s
ในปี ๒๕๔๖ ได ้มีการพัฒนาเพิมเติมเพือให ้รองรับการทํางานสารบรรณในส่วนของการรับเรืองเข ้า ผลการ
ปฏิบัตงิ าน การส่งการบริหาร จนถึงการส่งหนั งสือออก ให ้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ โดยได ้พัฒนา
ั ๑
แล ้วเสร็จเป็ นระบบทะเบียนหนังสือรับ-ส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน-ภายนอก) เวอร์ชน
ในปี ๒๕๔๗ ทางเจ ้าหน ้าทีทีเกียวข ้องของ สป.วท. ได ้ปรั บปรุง และเพิมเติมฟั งก์ชันงานระบบทะเบียน
ั ๒ เพือให ้สามารถตอบสนองข ้อกําหนดต่างๆ ที
หนังสือรับ-ส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน-ภายนอก) เวอร์ชน
เพิมมากขึน
s ซึงได ้พัฒนาแล ้วเสร็จในปี ๒๕๔๘
ั ๒ ต ้องทํางานเกียวข ้อง
ในปั จจุบน
ั ระบบทะเบียนหนังสือรับ-ส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน-ภายนอก) เวอร์ชน
กับข ้อมูล จํ านวนมากและต ้องมีการติด ตามและรายงานผลการดําเนินงานให ้ทันสมั ยอยู่ตลอดเวลา การ
ทํางานของระบบเดิมเกิดปั ญหาความล่าช ้าในการค ้นหาข ้อมูล รวมทังs ยังไม่รองรับการรับ-ส่งหนั งสือและ
แลกเปลียนข ้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานตาม “แนวทางบูรณาการข ้อมูลภาครัฐด ้วย
การสร ้างขีดความสามารถในการปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์”
(TH e-GIF: Thailand e-Government Interoperability Framework)
ดังนัน
s เพือมุง่ พัฒนาให ้ สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินการตามภารกิจที
บัญญัตไิ ว ้ตามกฎหมายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต ้องการของผู ้ปฏิบัตงิ าน
ในทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นผู ้บริหารระดับสูง ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน หรือเจ ้าหน ้าทีธุรการ สามารถค ้นหาและติดตาม
ความก ้าวหน ้าของหนังสือแต่ละฉบับที รับ-ส่ง กันภายใน และภายนอกองค์กรได ้อย่างรวดเร็ว พร ้อมทังs ลด
ขัน
s ตอนการรับ-ส่ง หนังสือ หรือสําเนาหนังสือซํsาซ ้อน ทางสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได ้จัดทําโครงการพัฒนา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขน
ึs

ว ัตถุประสงค์ (Objectives)
๑. เพือให ้ได ้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทใช
ี ้งานใน สป.วท. ได ้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๑ ระบบ
๒. เพือให ้สามารถสืบค ้นข ้อมูลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เดิมได ้
๓. เพือให ้สามารถติดต่อเชือมโยงข ้อมูลสารบรรณกับหน่วยงานภายนอกองค์กรได ้ภายใต ้มาตรฐาน
การเชือมโยงข ้อมูลสารบรรณของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

เป้าหมายของโครงการ (Project Goals)
เพื อวิเ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบงานสารบรรณอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ก่ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํ านวน 1 ระบบ เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด ้านงานสารบรรณ
ตลอดจนรองรับการปฏิบัตงิ านของผู ้ปฏิบัตงิ านของสํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในทุกระดับ รวมทังs รองรับการติดต่อเชือมโยงกับหน่วยงานภายนอกองค์กรได ้
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ภาพรวมของระบบ (SYSTEM OVERVIEW)

การดําเนินงานในระบบ (System Workflow)
ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะอ ้างอิงตามข ้อกําหนดทีได ้รับจากผู ้ใช ้ภายใน
สป.วท. และข ้อกําหนดในเอกสาร eCMS-Web Service Definition Language (WSDL) โดยมีแผนภาพ
แสดงรายละเอียด ดังนีs

แผนภาพการดําเนินงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) มีการจัดการโครงสร ้างขององค์กรแยก
ออกเป็ น ๒ ส่วนดังนีs
๑. ส่วนทีมีอยู่เ ดิม เป็ นโครงสร ้างทีอยู่ภ ายใต ้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานั กงานปลัดกระทรวง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด ้วย
• ปลัดกระทรวง
• รองปลัดกระทรวง
• ทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ผู ้ตรวจราชการกระทรวง
• ผู ้ช่วยปลัดกระทรวง
• สํานักบริหารกลาง
• สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
• ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
๒. ส่วนทีจัดตังs เป็ นการภายใน ประกอบด ้วย
• สํานักตรวจราชการ
• กลุม
่ ตรวจสอบภายใน
• กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร
• ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมภ
ิ าค
• สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
• สํานักงานทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ
• สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกจิการอุทยานวิทยาศาสตร์
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การกําหนดเลขทีห
G น ังสือร ับ-ส่ง (Document Number Issuance)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. มีการกําหนดรหัสพยัญชนะและเลขทีหนั งสือแยกตาม สํานั ก/
ศูน ย์/ กลุ่ม ในโครงสร ้างขององค์ก ร โดยจะมีก ารแยกเป็ นเลขทีหนั ง สือ รั บ และเลขทีหนั ง สือ ส่ง ตามปี
ปฏิทน
ิ ซึงการบันทึกการออกเลขทีหนังสือรับและส่งจะเริมบันทึกใหม่ในแต่ละปี ปฏิทน
ิ มีรายละเอียดดังนีs
G หน่วยงาน
ชือ
๑. สํานักงานรัฐมนตรี (สร.)
๒. ทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทปษ.)
๓. สํานักบริหารกลาง (สบ.)
- ส่วนอํานวยการ (สอ.)
- ส่วนบริหารงานบุคคล (สห.)
- ส่วนงานคลังและพัสดุ (สค.)
- กลุม
่ งานกฎหมาย (กก.)
๔. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ศท.)
- ฝ่ ายบริหารงานทัวไป (ฝบ.)
- ส่วนวางแผนและส่งเสริมการใช ้เทคโนโลยี (สท.)
- ส่วนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (สจ.)
- ส่วนพัฒนาระบบประมวลผลข ้อมูล (สข.)
๕. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สน.)
- ฝ่ ายอํานวยการกลาง (ฝอ.)
- ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนกระทรวง (สวท.)
- ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนสํานั กงานปลัดกระทรวง (สสป.)
- ส่วนติดตามและประเมินผล (สต.)
- ส่วนส่งเสริมและพัฒนากําลังคนด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สกค.)
- ส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สปคร.)
- ส่วนบูรณาการงานด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมกับจังหวัด (สจว.)
๖. สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)
- ฝ่ ายบริหารงานทัวไป (ฝบ.)
- ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี (สก.)
- ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี (สถ.)
- ส่วนส่งเสริมการเผยแพร่เทคโนโลยี (สพ.)
- ส่วนประสานแผนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สผ.)
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน (ตน.)
๘. กลุม
่ ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (นก.)
๙. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด (สร.)
๑๐. กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร (กพ.)
๑๑. สํานักงานทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจํา
สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรัสเซลล์ (ปว.(บซ.))
๑๒. สํานักงานทีปรึกษาด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจํา
สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน (ปว.(วต.))
๑๓. สํานักงานผู ้ตรวจราชการกระทรวง (ตร.)
๑๔. สํานักผู ้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สปคร.)
๑๕. สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (สม.)
- ฝ่ ายอํานวยการกลาง (ฝอ.)
- ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ (สร.)
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (สว.)
๑๖. สํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
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เลขทีห
G น ังสือ
วท ๐๑๐๐
วท ๐๒๐๐
วท ๐๒๐๑
วท ๐๒๐๑.๑
วท ๐๒๐๑.๒
วท ๐๒๐๑.๓
วท ๐๒๐๑.๔
วท ๐๒๐๒
วท ๐๒๐๒.๑
วท ๐๒๐๒.๒
วท ๐๒๐๒.๓
วท ๐๒๐๒.๔
วท ๐๒๐๓
วท ๐๒๐๓.๑
วท ๐๒๐๓.๒
วท ๐๒๐๓.๓
วท ๐๒๐๓.๔
วท ๐๒๐๓.๕
วท ๐๒๐๓.๖
วท ๐๒๐๓.๗
วท
วท
วท
วท
วท
วท
วท
วท
วท
วท
วท

๐๒๐๔
๐๒๐๔.๑
๐๒๐๔.๒
๐๒๐๔.๓
๐๒๐๔.๔
๐๒๐๔.๕
๐๒๐๕
๐๒๐๖
๐๒๐๗
๐๒๐๘
๐๒๐๙(บซ.)

วท ๐๒๐๙(วต.)
วท
วท
วท
วท
วท
วท
วท
วท

๐๒๑๐
๐๒๑๑
๐๒๑๒
๐๒๑๒.๑
๐๒๑๒.๒
๐๒๑๒.๓
๐๒๑๓
๐๒๑๔
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สถานะของหน ังสือ (Document States)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หนั งสือแต่ละฉบับจะมีสถานะของหนั งสือ (Document State) เป็ น
ตัวกําหนดตามลําดับขัน
s ตอนของการปฏิบต
ั งิ านในมาตรฐาน TH e-GIF มีรายละเอียด ดังนีs
๑. เริม
G ส่งหน ังสือ (Draft) ผู ้ใช ้งานสร ้างหนั งสือในระบบ แต่ยังกรอกข ้อมูลไม่สมบูรณ์ ซึงผู ้ใช ้งาน
สามารถแก ้ไข เปลียนแปลงรายละเอียดในหนังสือ หรือสแกนเอกสารแนบได ้
๒. ส่งหน ังสือแล้ว (Submitted) ผู ้ใช ้งานกรอกข ้อมูลในหนั งสือสมบูรณ์แล ้ว และเริมต ้นส่งหนั งสือ
ไปยังระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึงหลังจากส่งหนั ง สือแล ้วผู ้ใช ้งานทําการแก ้ไขหนั งสือ
ั ดไปส่งถึงผู ้รับปลายทางต่อไป
ระบบจะทําการส่งหนังสือออกไปอีกครังs เป็ นเวอร์ชนถั
๓. ได้ร ับการตอบร ับการส่งหน ังสือ (Received) ผู ้รับ หรือหน่วยงานปลายทางได ้รับหนั งสือและ
ตอบกลับไปยังระบบว่าได ้รับแล ้วซึงเป็ นการรับในช่วงแรกเท่านั น
s โดยผู ้รับยังไม่ได ้ออกเลขทีรั บ
หนังสือจากปลายทาง
๔. ได้ร ับเลขทีรG ับหน ังสือ (Issued) ผู ้รับ หรือหน่วยงานปลายทางออกเลขทีรับหนังสือแล ้ว
๕. กําล ังติดตามผล (Tracking) เป็ นสถานะทีเกิดขึน
s เฉพาะการส่งหนั งสือระหว่างองค์กร เมือระบบ
สารบรรณอิเ ล็ ก ทรอนิกส์ต ้นทางร ้องขอสถานะหนั ง สือ ไปยั ง ระบบปลายทาง เพือตรวจสอบว่า
s ครบทุกคนหรือยัง
ผู ้เกียวข ้องได ้ดําเนินการเสร็จสิน
๖. ผูเ้ กีย
G วข้อ งกําล ังดําเนินการ (Reviewing) เมือผู ้รับ หรือหน่วยงานปลายทาง ยังดําเนินการ
แล ้วเสร็จไม่ครบทุกหน่วยงาน
๗. ได้ร ับการตอบร ับจากผูท
้ เีG กีย
G วข้องเรียบร้อยแล้ว (Closed) แยกลักษณะการใช ้งานออกเป็ น
• ได ้รับการตอบรับหนังสือจากผู ้ใช ้ หรือหน่วยงานปลายทางครบถ ้วนแล ้ว
• ได ้รับการปฏิเสธการรับหนังสือจากผู ้ใช ้ หรือหน่วยงานปลายทาง
๘. ยกเลิกหน ังสือ (Cancelled) ผู ้ใช ้งานเจ ้าของหนั งสือทําการยกเลิกหนั งสือเนืองจากได ้รับการ
ปฏิเสธจากปลายทาง
รห ัสมาตรฐานทีใG ชใ้ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ (E-Document Standard Code)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดเก็บข ้อมูลหลัก (Master Data) ซึงช่วยในการบริหาร และ
จัดการข ้อมูลในระบบฐานข ้อมูล รวมทังs ยังเป็ นรหัสมาตรฐานทีใช ้ในการรับ-ส่งข ้อมูล ระหว่างหน่วยงานใน
มาตรฐาน TH e-GIF มีรายละเอียด ดังนีs
ัN
๑. รห ัสชนความเร็
วหน ังสือ
รห ัส
ความหมาย
001
ปกติ
002
ด่วน
003
ด่วนมาก
004
ด่วนทีสุด
ัN
๒. รห ัสชนความล
ับหน ังสือ
รห ัส
ความหมาย
001
ปกติ
002
ลับ
003
ลับมาก
004
ลับทีสุด
๓. รห ัสหน่วยงาน
ลําด ับ
รห ัส
1
01001
2
01004
3
01005
4
01007
5
01011
6
01021
7
02001

G หน่วยงาน
ชือ
สํานั กงานปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
สํานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานั กงบประมาณ
สํานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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G Host (ใชง้ าน)
ชือ
thaigov-ecms.mict.go.th
spm-ecms.mict.go.th
cabinet-ecms.mict.go.th
bb-ecms.mict.go.th
ocsc-ecms.mict.go.th
opdc-ecms.mict.go.th
mod-ecms.mict.go.th
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ลําด ับ
8
9

รห ัส
02006
03002

G หน่วยงาน
ชือ
กองทัพอากาศ
สํานั กงานปลัดกระทรวงการคลัง

G Host (ใชง้ าน)
ชือ
rtaf-ecms.mict.go.th
mof-ecms.mict.go.th

10

04002

สํานั กงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

mfa-ecms.mict.go.th

11

05002

สํานั กงานปลัดกระทรวงการท่องเทียว และกีฬา

mots-ecms.mict.go.th

12

05003

กรมพลศึกษา

osar-ecms.mict.go.th

13

06002

m-society-ecms.mict.go.th

14
15
16
17

07002
07008
08002
09002

18

09011

19

11002

31
32
33

17002
18002
19002

34

19005

35

19006

36
37
38
39
40
41
42

20002
21002
21003
22002
25005
25010
25011

สํานั กงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และ
ความมันคงของมนุษย์
สํานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาทีดิน
สํานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สํานั กงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล ้อม
สํานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล ้อม
สํานั กงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร
สํานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานั กงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
สํานั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูม ิ
สารสนเทศ
สํานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
สํานั กงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา
สํานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

43
44
45
46
47

26003
50204
50304
50504
50601

สํานั กงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน
องค์การเภสัชกรรม
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การประปานครหลวง
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moac-ecms.mict.go.th
ldd-ecms.mict.go.th
mot-ecms.mict.go.th
mnre-ecms.mict.go.th
onep-ecms.mict.go.th
mict-ecms.mict.go.th
mol-ecms.mict.go.th
culture-ecms.mict.go.th
most-ecms.mict.go.th
nstda-ecms.mict.go.th
gistda-ecms.mict.go.th
moe-ecms.mict.go.th
moph-ecms.mict.go.th
dms-ecms.mict.go.th
industry-ecms.mict.go.th
nrct-ecms.mict.go.th
sen-ecms.mict.go.th
parliamentecms.mict.go.th
omb-ecms.mict.go.th
gpo-ecms.mict.go.th
pat-ecms.mict.go.th
egat-ecms.mict.go.th
mwa-ecms.mict.go.th
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้ านในระบบ (User Roles)
บทบาทของผูใ้ ชง
บทบาทของผู ้ใช ้งานในระบบ หรือ User Roles ถือเป็ นหลัก การหนึงทีใช ้ในการจั ดกลุ่ม เพือทํ าการ
แบ่ง แยกหน า้ ที และการดํ า เนิน งานรวมทังs การมอบหมายหน า้ ทีพิเ ศษ หรือ สิท ธิ เพือให ้สอดคล ้องกั บ
ตําแหน่งหน ้าทีของเจ ้าหน ้าทีทีได ้รับมอบหมายในองค์กร และหน ้าทีทีได ้รับมอบหมายในระบบ
โดยการมอบหมาย User Roles ให ้แก่ผู ้ใช ้งานนั น
s สามารถทําได ้ทังs แบบรายบุคคล หรือรายกลุม
่ ก็ได ้ ทํา
ให ้การบริหารจัดการผู ้ใช ้งานในระบบสะดวก รวดเร็ ว และช่วยในการจัดการทางด ้านความปลอดภัยของ
หนังสือในระบบได ้อีกด ้วย
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มก
ี ารแบ่ง User Roles ออกเป็ น ๖ ระดับคือ ผู ้ใช ้ทัวไป (General Users)
ธุรการสํานัก/ส่วน (Filing Users) เจ ้าหน ้าทีหน ้าห ้องผู ้บริหาร (Executive Assistants)
ผู ้บริหาร (Executive Users) เจ ้าหน ้าทีสารบรรณกลาง (Power Users)
และผู ้ดูแลระบบ (Administrators) มีรายละเอียด ดังนีs
้ านทวG ั ไป (General Users) เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ User จะ
๑. ผูใ้ ชง
ั
ั
สามารถใช ้ฟั งก์ชนงานทั
วไปได ้ในหนั งสือเอกสารที User เป็ นเจ ้าของเรืองเท่านั น
s ฟั งก์ชนงาน
ทัวไปมีร ายละเอีย ด เช่น การสร ้างหนั ง สือ แก ้ไขข ้อมูล หนั ง สือ การส่งหนั ง สือ การดึงหนั ง สือ
กลับ การยกเลิกหนังสือ การลงนาม การติดตามหนังสือ การค ้นหาหนังสือ เป็ นต ้น
๒. ธุรการสําน ัก/ส่วน (Filing Users) User ในบทบาทนีs ได ้รับสิทธิและความสามารถในการใช ้
งานแบบเดียวกับ General Users แต่สามารถทําการสแกนเอกสารจากเครืองสแกนได ้ ซึง User
ในบทบาทนีจ
s ะเป็ นผู ้ทําการตรวจสอบหนั งสือเอกสารทีเกียวข ้องกับหน่วยงานของตน ก่อนนํ าส่ง
หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข ้องต่อไป
๓. เจ้าหน้าทีห
G น้าห้อ งผู บ
้ ริหาร (Executive Assistants) User ในบทบาทนีs ได ้รั บสิทธิและ
ั
ความสามารถในการใช ้งานแบบเดียวกับ General Users แต่จะมีฟังก์ชนงานพิ
เศษเพิมเติม เช่น
สามารถค ้นหาหนังสือเอกสารข ้ามหน่วยงานได ้ สามารถบันทึกการสังการของผู ้บริหารได ้ เป็ นต ้น
๔. ผูบ
้ ริหาร (Executive Users) User ในบทบาทนีs ได ้รับสิทธิและความสามารถในการใช ้งานแบบ
เดียวกับ Executive Assistants แต่จะมีการกําหนดบทบาทนีเs ฉพาะ User ทีเป็ นผู ้บริหารเท่านัน
s
๕. เจ้าหน้าทีส
G ารบรรณกลาง (Power Users) User ในบทบาทนีs ได ้รับสิทธิและความสามารถใน
ั
การใช ้งานแบบเดียวกับ Executive Assistants แต่จะมีฟังก์ชนงานพิ
เศษเพิมเติม เช่น การรั บ
และออกเลขหนั งสือ จากหน่ วยงานภายนอก การจั ดการโครงสร ้างองค์กร การกําหนดสายงาน
s
บังคับบัญชา การแทรกเลขทะเบียนหนังสือ การจองเลขทะเบียนหนั งสือ การรับ-ส่งหนั งสือในชัน
ความลับ เป็ นต ้น
๖. ผูด
้ แ
ู ลระบบ (Administrators) เมือล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ User จะสามารถ
ั
ใช ้งานได ้ในลักษณะเดียวกันกับ General Users แต่จะมีฟังก์ชนเพิ
มเติมสําหรับผู ้ดูแลระบบ เช่น
การจัดการข ้อมูล Users ในระบบทังs หมด การจัดการงานสารบรรณ เป็ นต ้น
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เวิรก
์ โฟล์ในระบบงานสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส ์ (SYSTEM WORKFLOW)

การส่งหน ังสือภายใน (Internal Submission)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. การส่งหนังสือภายในมีรายละเอียดตามแผนภาพเวิรก
์ โฟล์ ดังนีs
หน่วยงานปลายทาง

หน่วยงานต้นเรือ
G ง

สถานะ

เริมส่งหนังสือ
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ส่งหนังสือแล ้ว
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การร ับหน ังสือภายใน (Internal Acceptance)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. การรับหนังสือภายในมีรายละเอียดตามแผนภาพเวิรก
์ โฟล์ ดังนีs
หน่วยงานต้นเรือ
G ง

สถานะ

ได ้รับการตอบรับ
จากผู ้ทีเกียวข ้อง
เรียบร ้อยแล ้ว
(ปฎิเสธจากผู ้รับ)

หน่วยงานปลายทาง

ได ้รับการตอบรับ
การส่งหนังสือ
ได ้รับเลขทีรับ
หนังสือ
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ฝ่ายบริหาร

ผู ้เกียวข ้องกําลังดําเนินการ

หน่วยงานทีเG กีย
G วข้อง

E-Document Management System
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การส่งหน ังสือภายนอก (External Submission)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. การส่งหนังสือภายนอก มีรายละเอียดตามแผนภาพเวิรก
์ โฟล์
ดังนีs
ฝ่ายบริหาร

หน่วยงานต้นเรือ
G ง

สถานะ

เริมส่งหนังสือ

หน่วยงานภายนอก

ส่งหนังสือแล ้ว
ยกเลิก

ได ้รับการตอบรับ
การส่งหนังสือ
ได ้รับเลขทีรับ
หนังสือ
กําลังติดตามผล
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การร ับหน ังสือภายนอก (External Acceptance)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. การรับหนังสือภายนอก มีรายละเอียดตามแผนภาพเวิรก
์ โฟล์
ดังนีs
หน่วยงานภายนอก

สถานะ

ได ้รับการตอบรับ
จากผู ้ทีเกียวข ้อง
เรียบร ้อยแล ้ว
(ปฎิเสธจากผู ้รับ)

หน่วยงานร ับเรือ
G ง

ได ้รับการตอบรับ
การส่งหนังสือ
ได ้รับเลขทีรับ
หนังสือ
ได ้รับการตอบรับ
จากผู ้ทีเกียวข ้อง
เรียบร ้อยแล ้ว
(ตอบบรับจาก
ผู ้รับ)
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ฝ่ายบริหาร

หน่วยงานปลายทาง

ผู ้เกียวข ้องกําลังดําเนินการ
ยกเลิก
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G ั การใชง้ านทวG ั ไป (GENERAL FUNCTIONS)
ฟังก์ชน

ล็อกอินเข้าสูร่ ะบบ (User Login)
ผู ้ใช ้งาน (Users) ทุกคนจะได ้รับ รหัสผู ้ใช ้งาน (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) หลังจากที ผู ้ดูแล
ระบบ (Administrator) ได ้ทําการลงทะเบียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล ้ว โดย User จะสามารถ
ทํางานได ้ตามสิทธิ ของบทบาท (User Role) ทีกําหนดไว ้ในระบบ โดยระบบจะทําการตรวจสอบการ
พิสจ
ู น์ตัวตน (User Authorization) กับระบบอีเมล์ของ สป.วท. (IMAP Email System)
การสร้างหน ังสือ (Document Creation)
ั s ความเร็ว
ผู ้ใช ้งานทุกระดับในระบบสามารถสร ้างหนังสือ โดยสามารถเลือกประเภทของหนังสือ ระบุชน
ั s ความลับ ทําการสแกนข ้อมูล(ถ ้ามี) กรอกรายละเอียดอืนๆ รวมทังs สามารถระบุถงึ หน่วยงาน
ระบุชน
ปลายทาง หรือเจ ้าหน ้าทีทีต ้องการได ้
การแนบไฟล์เอกสาร (Document Attachment)
ผู ้ใช ้งาน สามารถแนบไฟล์เอกสารไปกับหนังสือทีสร ้างได ้ หรือแนบเอกสารเพิมเติมกับหนังสือทีได ้รับทังs
ภายใน และภายนอกองค์กร โดยสามารถแนบเอกสารจากการสแกน เอกสารทีบันทึกด ้วยโปรแกรม
ประเภท Word Processing, Acrobat หรือ อืนๆ โดยสามารถแนบเอกสารไปพร ้อมๆกันได ้หลายๆชนิด
และไม่จํากัดจํานวน
การสแกนเอกสาร (Document Scanning)
ผู ้ใช ้งาน สามารถสแกนเอกสารโดยใช ้หน ้าจอสแกนเอกสารทีเชือมต่อกับเครืองสแกนซึงสามารถสแกน
และแนบไปกับหนังสือทีสร ้างได ้ โดยระบบจะทําการบันทึกชือทีผู ้ใช ้งานระบุและตามด ้วย Timestamp
การส่งหน ังสือ (Document Submission)
เมือผู ้ใช ้งานสร ้างหนังสือ แนบเอกสาร และกรอกรายละเอียดของหนังสือครบถ ้วนแล ้ว ผู ้ใช ้งานสามารถส่ง
หนังสือได ้ทันที ทังs ประเภทการส่งหนังสือภายในองค์กร และภายนอกองค์กร โดยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์จะทําการลงบันทึกเลขทะเบียนหนังสือส่งแยกตามหน่วยงานทีทําการส่งหนังสือนัน
s ๆ
ให ้โดยอัตโนมัต ิ
การร ับหน ังสือ (Document Acceptance)
เมือผู ้ใช ้งานได ้รับหนังสือทังs ประเภทหนังสือจากภายในองค์กร หรือหนังสือจากภายนอกองค์กร ผู ้ใช ้งาน
สามารถทําการบันทึกรับ โดยระบบจะบันทึกชือผู ้รับ, เลขทีรับ, วันและเวลาทีรับ ด ้วยทุกครังs โดยอัตโนมัต ิ
แม ้เรืองนัน
s จะเป็ นเรืองเดิมทีเคยรับแล ้ว หรือเป็ นเรืองทีส่งออกไปแล ้วรับกลับมาก็จะต ้องลงรับอีกครังs โดย
ถ ้าเป็ นเรืองเดิมระบบจะใช ้เลขทีรับเดิม
การลงนาม (Document Signature)
ิ ธิลงนาม หรือผู ้บังคับบัญชาของ User ทีเป็ น
ในการส่งหนังสือส่งออกจากหน่วยงาน เมือ User ทีมีสท
ผู ้สร ้างหนังสือทําการลงนาม ระบบจะทําการออกเลขทีรับ, วันและเวลาทีรับโดยอัตโนมัต ิ
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การปิ ดงาน (Document Closed)
เมือหนังสือได ้ส่งออกยังหน่วยงาน หรือผู ้รับปลายทางทังs หมดแล ้ว โดยทีผู ้รับปลายทางทังs หมดได ้บันทึก
การดําเนินการ แนบเอกสารต่างๆ หรือส่งต่อไปยังบุคคลทีเกียวข ้อง จากนัน
s ผู ้รับปลายทางทําการปิ ดงาน
ระบบจะบันทึกสถานะของหนังสือเป็ น “ได ้รับการตอบรับจากผู ้ทีเกียวข ้องเรียบร ้อยแล ้ว” หรือ
“ปิ ดงาน” โดยอัตโนมัต ิ
การยืมหน ังสือ (Document Borrowing)
เมือผู ้ใช ้งานต ้องการยืมหนังสือต ้นฉบับจากหน่วยงานอืน ผู ้ใช ้งานทําการยืมหนังสือผ่านระบบสารบรรณได ้
โดยระบบจะทําการบันทึกประวัตก
ิ ารยืม-คืนหนังสือ และผู ้ใช ้งานสามารถค ้นข ้อมูลผู ้ยืม วันที เวลาในการ
ยืม-คืน หนังสือต ้นฉบับได ้
การดึงหน ังสือกล ับ (Document Pullback)
ในกรณีทมี
ี การส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน หรือผู ้รับปลายทางทังs หมดแล ้ว โดยในขณะเดียวกันยังไม่มผ
ี ู ้รับ
ปลายทางคนใดเปิ ดหนังสือ หรือดําเนินการใดๆกับหนังสือนัน
s ผู ้สร ้างหนังสือสามารถทําการดึงหนังสือ
กลับจากระบบได ้ จากนัน
s ผู ้สร ้างหนังสือสามารถทําการแก ้ไข ทําการลบ หรือทําการยกเลิกหนังสือได ้
โดยระบบจะทําการบันทึกประวัตก
ิ ารดึงหนังสือกลับโดยอัตโนมัต ิ
การยกเลิกหน ังสือ (Document Cancellation)
ในกรณีทมี
ี การส่งหนังสือไปยังหน่วยงานทีเกียวข ้อง ผู ้ทีสร ้างหนังสือจะไม่สามารถสังลบเอกสารได ้ แต่จะ
สามารถดําเนินการยกเลิกหนังสือได ้เท่านัน
s โดย User จะต ้องทําการแจ ้งขอยกเลิกหนังสือผ่านระบบ
จากนัน
s ระบบจะทําการแจ ้งขอยกเลิกไปยังหน่วยงานปลายทาง
เมือหน่วยงานปลายทางทําการบันทึกการยอมรับการยกเลิกโดยการกดปุ่ มยอมรับการยกเลิกหนังสือครบ
ทุกหน่วยงานแล ้ว ระบบจะมาร์คสถานะยกเลิกกับหนังสือเอกสารนัน
s โดยระบบจะทําการบันทึกผู ้ยกเลิก
วันเวลา และสาเหตุของการขอยกเลิกโดยอัตโนมัต ิ
การแก้ไขหน ังสือ (Document Update)
ในกรณีทมี
ี การส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน หรือผู ้รับปลายทางทังs หมดแล ้ว เมือผู ้สร ้างหนังสือต ้องการแก ้ไข
หนังสือ หรือสแกนเอกสารแนบเพิมเติม User จะต ้องทําการแจ ้งขอแก ้ไขหนังสือผ่านระบบ
จากนัน
s ระบบจะทําการแจ ้งและแสดงรายละเอียดการแก ้ไขไปยังหน่วยงานปลายทาง เพือดําเนินงานต่อไป
โดยระบบจะทําการบันทึกผู ้แก ้ไข วันเวลา และข ้อความเดิม ข ้อความใหม่ทแก
ี ้ไขทุกครังs โดยอัตโนมัต ิ
การส่งคืนหน ังสือ (Document Denial)
ในกรณีทมี
ี การส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน หรือผู ้รับปลายทางไม่ถก
ู ต ้อง ระบบอนุญาตให ้ผู ้รับทําการส่ง
เอกสารกลับไปยังต ้นทาง พร ้อมแสดงสถานะให ้ต ้นทางรู ้ว่ามีการตีกลับเอกสารจากหน่วยงานได ้โดย
อัตโนมัต ิ
การกําหนดต ัวแทน (User Delegation)
ในกรณีทผู
ี ้ใช ้งานติดภาระกิจ หรือต ้องการลาหยุด ผู ้ใช ้งานสามารถมอบหมายตัวแทนเพือทําหน ้าทีในการ
ดําเนินการแทนกับหนังสือทีเกียวข ้อง โดยกําหนดตัวแทนผ่านระบบและกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการแทนได ้
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การติดตามหน ังสือ (Document Tracking)
ในกรณีทผู
ี ้ใช ้งานต ้องการทราบความคืบหน ้าของหนังสือทีได ้ส่งไปแล ้ว สามารถติดตามหนั งสือได ้จาก
หน ้าจอติดตามงาน โดยหน ้าจอติดตามงานจะแสดงรายละเอียดของหนังสือต่างๆ ทีเกียวข ้องกับผู ้ใช ้งาน
หรือเกียวข ้องกับหน่วยงานทีผู ้ใช ้งานนัน
s รับผิดชอบ
การค้นหาหน ังสือ (Document Search)
เมือผู ้ใช ้งานต ้องการค ้นหาหนังสือเพือดูบน
ั ทึกคําสังการของ หรือดูการบันทึกการดําเนินงานของผู ้ใช ้งาน
ในหน่วยงานตามสายงาน สามารถค ้นหนังสือได ้จากหน ้าจอค ้นหาหนังสือ จากหัวข ้อต่างๆ ทีเป็ น Index
หรือมีระบบการกําหนดค่าการค ้นหาได ้ เช่น เลขทีหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง, ชือเรือง
การพิมพ์หน ังสือ (Document Printing)
เมือผู ้ใช ้งานต ้องการพิมพ์หนังสือเพือใช ้ในการลงนาม หรือใช ้เป็ นเอกสารอ ้างอิง สามารถสังพิมพ์หนังสือ
โดยเรียกดูหนังสือบนหน ้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสังออกทางเครืองพิมพ์และสามารถส่งออกรายงานใน
รูปแบบ PDF หรือ Word Processing อืนๆ ได ้
การพิมพ์รายงาน (Reports Printing)
เมือผู ้ใช ้งานต ้องการพิมพ์รายงาน สามารถพิมพ์รายงาน (Report) ผ่าน Web ด ้วยเงือนไขของการพิมพ์
s ความ
รายงาน ได ้แก่ ประเภทเอกสาร, หมวดเอกสาร, ช่วงวันที, หน่วยงานจาก-ถึง, ผู ้ใช ้งาน, ลําดับชัน
เร่งด่วน โดยมีรูปแบบรายงานอย่างน ้อยดังนีs
o รายงานการรับเอกสาร
o รายงานส่งเอกสารภายในองค์กร
o รายงานส่งเอกสารเพือเซ็นรับ
o รายงานส่งออกนอกองค์กร
o รายงานติดตามงานตังs แต่ต ้นจนถึงสถานะปั จจุบน
ั ของหนังสือแต่ละเรือง
o รายงานสถิตก
ิ ารดําเนินงาน เช่น รายงานจํานวนหนังสือรับเข ้า-ส่งออก ตามช่วงเวลาทีกําหนด
o รายงานสถิตส
ิ ถานะ การดําเนินงานเอกสาร เช่น จํานวนเรืองทีดําเนินงานล่าช ้า, ดําเนินงานเสร็จ
ก่อนกําหนด และดําเนินงานเอกสารทันเวลาทีกําหนด
o รายงานการประเมินผลการทํางาน (KPI) ตามเงือนไขทีกําหนดได ้แก่หนังสือทีมีความเร่งด่วน
s ความ เร่งด่วนตังs แต่ดว่ น, ด่วนมากและด่วนทีสุด
เป็ นปกติ หนังสือทีลําดับชัน

ล็อกเอาท์ออกจากระบบ (User Logout)
ผู ้ใช ้งานสามารถล็อกเอาท์ออกจากระบบโดยกดปุ่ ม “ออกจากระบบ” หลังจากใช ้งานในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์สร็จแล ้ว เพือเป็ นการลดภาระของเครืองแม่ขา่ ย และเพิมความปลอดภัยให ้กับผู ้ใช ้งาน
อย่างไรก็ตามเมือผู ้ใช ้งานล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ แต่ไม่ได ้ใช ้งานเป็ นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาทีระบบ
กําหนด ระบบจะทําการล็อกเอาท์ผู ้ใช ้งานนัน
s ออกจากระบบ

© Copyright by Suan Dusit Rajabhat University, ๒๐๑๒. All Rights Reserved.

E-Document Management System
User Requirements

๑๕

G ั การใชง้ านขนสู
ฟังก์ชน
ัN ง (ADVANCED FUNCTIONS)

การบ ันทึกการสงG ั การของผูบ
้ ริหาร (Executive Note Update)
ิ ธิในการ
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะมีหัวข ้อของการสังการของผู ้บริหาร ซึงผู ้ทีเกียวข ้องจะมีสท
เปิ ดและแก ้ไขส่วนการรายงานผลการปฎิบต
ั งิ านหลังการสังการของหนังสือได ้ ยกเว ้นส่วนการสังการ โดย
ผู ้ทีสามารถทําการแก ้ไขได ้คือ ผู ้บริหาร ผู ้ปฎิบัตก
ิ ารแทนผู ้บริหาร และเจ ้าหน ้าทีหน ้าห ้องผู ้บริหาร
การกําหนดโครงสร้างหน่วยงาน (Business Unit Setup)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะแบ่งโครงสร ้างองค์กรออกเป็ น ๓ ระดับคือ
• ระดับที ๑ เก็บรายละเอียดของหน่วยงานหลัก เช่น สํานักบริหารกลาง
• ระดับที ๒ เก็บรายละเอียดของหน่วยงานย่อย เช่น ส่วนอํานวยการ ส่วนบริหารงานบุคคลฯ
• ระดับที ๓ เก็บรายละเอียดของกลุม
่ งานย่อย เช่น หัวหน ้ากลุม
่ งาน
User ทีได ้รับสิทธิสามารถกําหนดโครงสร ้างหน่วยงานในองค์กร โดยการเพิมหน่วยงาน แก ้ไขข ้อมูล หรือ
ลบหน่วยงานได ้
การกําหนดสายงานบ ังค ับบ ัญชา (Command and Authority Setup)
ั
การกําหนดสายงานบังคับบัญชา เป็ นฟั งก์ชนงานที
ใช ้สําหรับกําหนดผู ้บังคับบัญชา และผู ้ใต ้บังคับบัญชา
ตามสายงานของผู ้ใช ้งานแต่ละคน (ถ ้ามี) เพือประโยชน์ในการเกษี ยณหนังสือ หรือส่งต่อการดําเนินงาน
ิ ธิสามารถเกษี ยนหนังสือให ้กับ
ของหนังสือในระบบสารบรรณอิล็กทรอนิกส์ ซึงเมือผู ้ใช ้งานทีมีสท
ผู ้บังคับบัญชา หรือผู ้ใต ้บังคับบัญชาในหน่วยงานอืนๆ ได ้ทีละหลายๆคน
การแทรกเลขทีห
G น ังสือ (Document Post-Numbering)
ิ ธิต ้องการออกเลขทีหนังสือย ้อนหลัง โดยให ้เลขทีหนังสือแทรกระหว่างเลขทีหนังสือ
เมือผู ้ใช ้งานทีมีสท
เดิมโดยให ้เรียงลําดับตามวันทีของหนังสือเอกสาร ระบบจะทําการแทรกเลขทีหนังสือโดยเพิมจุดทศนิยม
ิ ธิจะสามารถแทรกเลขทีหนังสือได ้เพียง ๑๐ ลําดับ
ตามด ้วยลําดับเลขที ๑ ถึง ๑๐ กล่าวคือผู ้ใช ้งานทีมีสท
ระหว่างตัวเลข เช่น วท ๐๒๐๖/๑๒๓๔๑ และ วท ๐๒๐๖/๑๒๓๔๒ สามารถแทรกเลขทีเป็ น
วท ๐๒๐๖/๑๒๓๔๑.๑ วท ๐๒๐๖/๑๒๓๔๑.๒ จนถึง วท ๐๒๐๖/๑๒๓๔๑.๑๐ ตามลําดับ
การจองเลขหน ังสือ (Document Number Booking)
ิ ธิต ้องการจองเลขทีหนังสือล่วงหน ้า สามารถกระทําได ้เมือทราบว่ามีหนังสือสําคัญทีจะ
เมือผู ้ใช ้งานทีมีสท
ออกในวันทีทีต ้องการแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ผู ้ใช ้งานจะไม่สามารถลบหนังสือเอกสารนัน
s ๆ ได ้
หลังจากออกเลขทีหนังสือแล ้ว แต่สามารถทําการยกเลิกหนังสือได ้
ัN ความล ับ (Confidential Document Tracking)
การติดตามหน ังสือชน
ิ ธิจะสามารถทราบความคืบหน ้า รวมทังs สถานะต่างๆของหนังสือเอกสารทีมีการระบุชน
ัs
ผู ้ใช ้งานทีมีสท
ความลับ โดยสามารถติดตามหนังสือได ้จากหน ้าจอติดตามงาน โดยหน ้าจอติดตามงานจะแสดง
รายละเอียดของหนังสือต่างๆ ทีเกียวข ้องกับผู ้ใช ้งาน หรือเกียวข ้องกับหน่วยงานทีผู ้ใช ้งานนัน
s รับผิดชอบ
แต่จะไม่มก
ี ารสแกนเอกสารเก็บไว ้ในระบบ
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การร ับหน ังสือจากหน่วยงานภายนอก (External Document Acceptance)
ิ ธิ มีหน ้าทีในการรับหนังสือเอกสารจากหน่วยงานภายนอก ทําการออกเลขทีรับของหนังสือ
User ทีมีสท
ทําการบันทึกหมายเหตุตา่ งๆ (ถ ้ามี) จากนัน
s ทําการส่งต่อหนังสือไปยังหน่วยงานทีเกียวข ้องหรือผู ้ใช ้งานที
หน ้าทีรับผิดชอบต่อไป
การสร้างผูใ้ ชง้ าน (User Registration)
ผู ้ดูแลระบบ จะทําการลงทะเบียนให ้กับผู ้ใช ้งานทุกระดับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุ
รหัสผู ้ใช ้ รหัสผ่าน หน่วยงานต ้นสังกัด ผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต ้บังคับบัญชา บทบาทการใช ้งาน เป็ นต ้น
การจ ัดการบทบาทผูใ้ ชง้ าน (User Roles Setup)
ั
ฟั งก์ชนงานการจั
ดการบทบาทผู ้ใช ้งาน ช่วยให ้ผู ้ดูแลระบบสามารถเพิม แก ้ไข กําหนดสิทธิ และหน ้าที
ของผู ้ใช ้งานในระบบได ้ โดยสามารถกําหนดได ้ทังs แบบ 1 User หรือมากกว่าได ้
การสํารองข้อมูลหน ังสือ (Document Backup)
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผู ้ดูแลระบบสามารถเลือกทีจะสํารองข ้อมูลหน ้งสือเอกสารออกจากระบบ
ได ้ โดยสามารถแยกเป็ นปี หรือเป็ นเดือนก็ได ้ ซึงในการสํารองข ้อมูลจะเป็ นการสํารองเฉพาะข ้อมูลใน
ระบบฐานข ้อมูลเท่านัน
s
การสร้างแม่แบบหน ังสือ (Template Creation)
ผู ้ดูแลระบบสามารถสร ้างแม่แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได ้ โดยสามารถกําหนดฟิ ลด์ทมี
ี อยูแ
่ ล ้ว
ในระบบเพือปรับแต่งแบบฟอร์ม โดยผู ้ใช ้สามารถเลือกแม่แบบเพือใช ้งานในหนังสือเอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได ้
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G ั การใชง้ าน (ROLES AND FUNCTIONS MAPPING)
การกําหนดบทบาทและฟังก์ชน

ิ ธิในการใช ้งานแตกต่างกัน ขึน
ั
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ User แต่ละคนจะมีสท
s อยู่กับการกําหนดฟั งก์ชน
การใช ้งานให ้กับ User นั น
s ๆ โดยการกําหนดบทบาท หรือ User Roles ให ้กับ User หลังจากสร ้าง User นั น
s ใน
ั
้งาน ดังนีs
ระบบแล ้ว ทังs นีรs ะบบมีการกําหนดค่าตังs ต ้นของบทบาทและฟั งก์ชนการใช
รายละเอียด
Gั
ฟังก์ชน
การใช้งาน

ลําด ับ

๑.

เจ้าหน้าทีG
สารบรรณ

บทบาทของผูใ้ ช้งาน (User Roles)
เจ้าหน้าทีห
G น้า
ผูบ
้ ริหาร
เจ้าหน้าทีG
ห้องผูบ
้ ริหาร
สารบรรณกลาง

ผูด
้ แ
ู ลระบบ

G ั งานทวG ั ไป
ฟังก์ชน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

๒.

ผูใ้ ช้งาน
ทวG ั ไป

ล็อกอินเข ้าสูร่ ะบบ
การสร ้างหนังสือ
การแนบเอกสาร
การสแกนเอกสาร
การส่งหนังสือ
การรับหนังสือ
การลงนาม
การปิ ดงาน
การยืมหนังสือ
การดึงหนังสือกลับ
การยกเลิกหนังสือ
การแก ้ไขหนังสือ
การส่งคืนหนังสือ
การกําหนดตัวแทน
การติดตามหนังสือ
การค ้นหาหนังสือ
การพิมพ์หนังสือ
การพิมพ์รายงาน
ล็อกเอาท์ออกจากระบบ

G ั งานขนสู
ฟังก์ชน
ัN ง
• การบันทึกการสังการของ
ผู ้บริหาร
• การ กํ า หนด โค รงส ร า้ ง
หน่วยงาน
• ก า ร กํ า ห น ด ส า ย ง า น
บังคับบัญชา
• การแทรกเลขทีหนังสือ
• การจองเลขหนังสือ
• การติ ด ตามหนั ง สื อ ชั sน
ความลับ
• ก า ร รั บ ห นั ง สื อ จ า ก
หน่วยงานภายนอก
• การสร ้างผู ้ใช ้งาน
• ก า ร จั ด ก า ร บ ท บ า ท
ผู ้ใช ้งาน
• การสํารองข ้อมูลหนังสือ
• การสร ้างแม่แบบหนังสือ

ั
หมายเหตุ ผู ้ดูแลระบบสามารถเพิม หรือเปลียนแปลง User Roles และการกําหนดฟั งก์ชนเพื
อให ้สอดคล ้องกับการทํางานของ User ได ้
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