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ภาพแสดงผังกระบวนการอนุมัติเอกสาร 

ร่างกระบวนการอนุมัตเิอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ผูใ้ชง้านเขา้สูร่ะบบ 

แสดงรายการเมนผููเ้ขา้สูร่ะบบ 

อบัโหลดหนงัสอืเพื่อขออนมุตัิและ

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

สรา้งรายการเพื่อขออนมุตัิ 

สง่หนา้หอ้ง ผอ. กลุม่งาน ตรวจสอบความถกูตอ้ง/สง่กลบัแกไ้ข/สง่

ตอ่ด าเนินการตอ่ไป 

สง่ ผอ. กลุม่งาน ตรวจสอบความถกูตอ้ง/สง่กลบัแกไ้ข/

อนมุตัิด  าเนินการตอ่ไป/สิน้สดุ

กระบวนการ 

YES NO 

YES NO 

แกไ้ขรายการเพื่อขออนมุตัใิหม ่

สง่หนา้หอ้ง ผอ. กอง 

YES NO 

สง่ ผอ. กอง 

YES NO 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง/สง่กลบัแกไ้ข/สง่

ตอ่ด าเนินการตอ่ไป 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง/สง่กลบัแกไ้ข/

อนมุตัิด  าเนินการตอ่ไป/สิน้สดุ

กระบวนการ 

 
สง่หนา้หอ้ง รองเลขาฯ ศอ.บต. 

YES NO 

อบัโหลดไฟลอ์นมุตัิลงลายเซ็นในไฟล ์

Word พรอ้มแปลงเป็น PDF  

 

อบัโหลดไฟลท์ี่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

อบัโหลดไฟลท์ี่ผา่นการตรวจสอบแลว้ 

อบัโหลดไฟลอ์นมุตัิลงลายเซ็นในไฟล ์

Word พรอ้มแปลงเป็น PDF  

 

สง่ หวัหนา้สว่นงาน ตรวจสอบความถกูตอ้ง/สง่กลบัแกไ้ข/สง่

ตอ่ด าเนินการตอ่ไป 

อบัโหลดไฟลอ์นมุตัิลงลายเซ็นในไฟล ์

Word พรอ้มแปลงเป็น PDF  

 
YES NO 
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การเขา้สู่ระบบอนุมติัเอกสาร 

เข้าสู่ระบบที่ URL http://edoc.sbpac.go.th 

 

ภาพแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ก าหนด 

สิทธิการเขา้ถึงระบบอนุมัติเอกสารแบ่งเป็น 6 ระดับดังนี้ ตามสิทธิที่ก าหนด 

1. ระดับผู้ยืนเอกสาร 
2. ระดับหัวหน้าส่วนงาน 
3. ระดับหน้าห้องกลุ่มงาน 
4. ระดับผู้อ านวยการกลุ่ม 
5. ระดับหน้าห้องส านัก/กอง 
6. ระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
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การยนืเอกสารเพ่ือส่งอนุมติั 

เข้าสู่ระบบไปที่เมน ูส่งเอกสารอนุมัติ หากเป็นระดับ ผู้ยืนเอกสาร จะเห็นเมนูส่งเอกสารอนุมัติ เมนูเดียว 

ภาพแสดงรายการส่งเอกสารอนุมัติ 

อธิบายหน้าจอ ส่งเอกสารอนุมัติ 

1. เมนูเข้าส่งเอกสารอนุมัติ 
2. ปุ่มยืนเอกสารใหม่ 
3. ปุ่มลบรายการ 
4. ช่องค้นหารายการ 
5. แสดงรายละเอียดรายการ 

กดปุ่มเพ่ิมใหม่เพ่ือยืนเอกสาร 

 

ภาพแสดงกรอกข้อมูลส่งเอกสารอนุมัติ 
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กรอกข้อมูลที่ก าหนด 

1. เรื่องท่ียืนเสนอ 
2. เรียน 
3. กลุ่มงาน ระบบจะกรองอัตโนมัติตามข้อมูลผู้ใช้ 
4. ส านัก/กอง ระบบจะกรองอัตโนมัติตามข้อมูลผู้ใช้ 
5. เมื่อกรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก บันทึกส าเร็จแล้วระบบจะแสดงหน้ารายการ 

 

ภาพแสดงหน้ารายการ 
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การแนบไฟลเ์อกสารแนบและการแกไ้ขขอ้มูล 

 คลิกเมนูแก้ไขรายการ ภาพประกอบหมายเลข 1 เพ่ือแนบไฟล์เอกสารแนบหรือต้องการแก้ไขข้อมูล 

หากรายการมีการด าเนินการส่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

ภาพแสดงหน้าจอการแนบไฟล์เอกสารแนบและการแก้ไขข้อมูล 

1. แก้ไขรายการที่ต้องการแก้ไข ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. หากต้องการแนบไฟล์แนบให้กดปุ่ม Add files เพ่ือแนบไฟล์เป็นเอกสารแนบ ภาพประกอบหมายเลข 2 
3. เมื่อกรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก ภาพประกอบหมายเลข 3 หากไม่ต้องการบันทึกกดปุ่มกลับไป

ที่รายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 4 
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การแนบไฟลเ์อกสารส่งเอกสารอนุมติั 

คลิกเมนูรายละเอียด ภาพประกอบหมายเลข 2 (ภาพแสดงหน้ารายการ) เพ่ือแนบไฟล์เอกสารส่งเอกสาร
อนุมัติ 

ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดเอกสาร 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงรายการความเคลื่อนไหนของเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2 
3. เมนูก าหนดเอกสารแนบไฟล์เอกสารส่งเอกสารอนุมัติ ภาพประกอบหมายเลข 3 
4. เมนูด าเนินการเพ่ือส่งเอกสารต่อล าดับถัดไป ภาพประกอบหมายเลข 4 
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กดปุ่มก าหนดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 3 เพ่ือแนบไฟล์เอกสารส่งเอกสารอนุมัติ 

 

ภาพแสดงหน้าจอการแนบไฟล์เอกสารส่งเอกสารอนุมัติ 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แนบไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word ภาพประกอบหมายเลข 2 
3. แนบไฟล์เอกสารประเภท PDF ภาพประกอบหมายเลข 3 
4. หากต้องการระบุระบุข้อความหรือหมายเหตุ สามารถระบุได้ที่ช่องระบุข้อความ/หมายเหตุ  ภาพประกอบ

หมายเลข 4 
5. เมื่อกรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก ภาพประกอบหมายเลข 5  
6. หากไม่ต้องการบันทึกกดปุ่มกลับไปที่รายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 6 
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การส่งเอกสารเพ่ือด าเนินการต่อส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

กดปุ่มด าเนินการ ภาพประกอบหมายเลข 4 ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดเอกสาร 

 

 

ภาพแสดงหน้าจอการส่งเอกสารเพ่ือด าเนินการต่อ 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงรายการไฟล์เอกสารที่อับโหลด ภาพประกอบหมายเลข 2 
3. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว พร้อมด าเนินการต่อ ให้เลือกกดปุ่มดังนี้ 

ส่งต่อหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือส่งต่อหัวหน้าส่วนงาน ด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการผ่านหัวหน้า
ส่วนงาน หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้หัวหน้าส่วนงาน ส่งกลับ
แก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 3 
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ส่งต่อหน้าห้องกลุ่มงาน เพ่ือส่งต่อให้หน้าห้องกลุ่มงานด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการผ่านหน้า
ห้องกลุ่มงานทันที ่หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้หน้าห้องกลุ่ม
งาน ส่งกลับแก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 4 

ส่งต่อผอ.กลุ่มงาน เพ่ือส่งต่อให้ผอ.กลุ่มงานด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการผ่านผอ.กลุ่มงาน
ทันที ่หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้ผอ.กลุ่มงาน ส่งกลับแก้ไข
ใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 5 

ส่งต่อหน้าห้องส านัก/กอง เพ่ือส่งต่อให้หน้าห้องส านัก/กองด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการ
ผ่านหน้าห้องส านัก/กองทันที่ หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้
หน้าห้องส านัก/กอง ส่งกลับแก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 6 

ส่งต่อผอ.ส านัก/กอง เพ่ือส่งต่อให้ผอ.ส านัก/กองด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการผ่าน 
ผอ.ส านัก/กองทันที่ หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้ผอ.ส านัก/
กอง ส่งกลับแก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 7 

ส่งต่อหน้าห้องรองเลขาธิการ เพ่ือส่งต่อให้หน้าห้องรองเลขาธิการ ด าเนินการต่อไป ในกรณี
ต้องการผ่านหน้าห้องรองเลขาธิการทันที่ หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการ
แก้ไขต้องให้หน้าห้องรองเลขาธิการ ส่งกลับแก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 8 

4. กดปุ่มกลับไปที่รายชื่อ หากต้องการกลับ ภาพประกอบหมายเลข 9 
 

สิ้นสุดกระบวนการส่งเอกสารอนุมัติส าหรับผู้ยืนอนุมัติ 
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การตรวจสอบเอกสารส าหรับหวัหนา้ส่วนงาน 

เข้าสู่ระบบไปที่เมน ูหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบเอกสาร หากเป็นระดับหัวหน้าส่วนงาน 
จะเห็นเมนูส่งเอกสารอนุมัติ เมนูหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบเอกสาร และเมนูเอกสารหัวหน้าส่วนงาน 

 

1. เมนูส่งเอกสารอนุมัติ เป็นเมนูที่ใช้ยื่นเอกสารอนุมัติใช้งานได้ทุกระดับจะแสดงรายการเฉพาะที่ตัวเองยืน 
ภาพประกอบหมายเลข 1 

2. เมนหูัวหน้าส่วนงานตรวจสอบเอกสาร เป็นเมนูส าหรับหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบเอกสาร และด าเนินการ
ต่อ ภาพประกอบหมายเลข 2 

3. เมนูเอกสารหัวหน้าส่วนงาน เป็นเมนูแสดงเอกสารทั้งหมดที่ผ่านหัวหน้าส่วนงาน  
ภาพประกอบหมายเลข 3 

การตรวจสอบเอกสารหัวหน้าส่วนงาน 

เข้าท่ีเมนู หัวหน้าห้องส่วนงานตรวจสอบเอกสาร จะแสดงเฉพาะรายการเอกสารที่ค้างส าหรับหัวหน้าส่วน
งานเท่านั้น ภาพประกอบหมายเลข 2 หากด าเนินการแล้วรายการจะหายไป สามารถดูรายการที่ด าเนินการแล้ว
ทั้งหมดได้ที่ เมนูเอกสารหัวหน้าส่วนงาน  ภาพประกอบหมายเลข 3 

ภาพแสดงหน้าจอรายการหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบเอกสาร 

คลิกปุ่มรายละเอียดเพ่ือแสดงรายละเอียดของเอกสาร 

หากไม่มีรายการหน้าห้องกลุ่มงานตรวจสอบเอกสารระบบจะแสดง ไม่พบรายการ 
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ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดหัวหน้าส่วนงาน 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงรายละเอียดการด าเนินการทางเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2 
3. ดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word เพ่ือตรวจสอบเอกสารและลงลายมือชื่อ ภาพประกอบ

หมายเลข 3 
4. ก าหนดเอกสารเพื่ออับโหลดเอกสาร ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ภาพประกอบหมายเลข 4 
5. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่ม ด าเนินการ เพ่ือตรวจสอบรายการและด าเนินการต่อ 

แสดงภาพการดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word ตามข้อ 3  



14 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอการก าหนดเอกสารตามข้อ 4 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1  
2. แสดงไฟล์เอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2  
3. หากต้องการระบุระบุข้อความหรือหมายเหตุ สามารถระบุได้ที่ช่องระบุข้อความ/หมายเหตุ  ภาพประกอบ

หมายเลข 3 
4. หากข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วกดปุ่มบันทึก ภาพประกอบหมายเลข 4 หากไม่ต้องการบันทึกกดปุ่ม

กลับไปท่ีรายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 5 
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การส่งต่อเอกสารเพ่ือด าเนินการต่อส าหรับหวัหนา้ส่วนงาน 

กดปุ่มด าเนินการ ภาพประกอบหมายเลข 2 ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องกลุ่มงานด าเนินการ 

 

 

 

ภาพแสดงหน้าจอหัวหน้าส่วนงานด าเนินการ 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงไฟล์เอกสารที่ได้อับโหลด ภาพประกอบหมายเลข 2  
4. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว พร้อมด าเนินการต่อ ให้เลือกกดปุ่มดังนี้ 

ส่งกลับแก้ไข หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องการส่งกลับ เพ่ือส่งต่อให้ผู้ยืนเอกสารด าเนินการใหม่ หาก
ด าเนินการแล้วรายการจะหายไป ภาพประกอบหมายเลข 3 
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ส่งต่อหน้าห้องกลุ่มงาน เพ่ือส่งต่อให้หน้าห้องกลุ่มงานด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการผ่านหน้า
ห้องกลุ่มงาน หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้หน้าห้องกลุ่มงาน 
ส่งกลับแก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 4 

ส่งต่อผอ.กลุ่มงาน เพ่ือส่งต่อให้ผอ.กลุ่มงานด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการผ่านผอ.กลุ่มงาน
ทันที่ หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้ผอ.กลุ่มงาน ส่งกลับแก้ไข
ใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 5 

ส่งต่อหน้าห้องส านัก/กอง เพ่ือส่งต่อให้หน้าห้องส านัก/กองด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการ
ผ่านหน้าห้องส านัก/กองทันที่ หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้
หน้าห้องส านัก/กอง ส่งกลับแก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 6 

ส่งต่อผอ.ส านัก/กอง เพ่ือส่งต่อให้ผอ.ส านัก/กองด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการผ่าน 
ผอ.ส านัก/กองทันที่ หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้ผอ.ส านัก/
กอง ส่งกลับแก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 7 

5. หากไม่ต้องด าเนินการใด ๆ กดปุ่มกลับไปที่รายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 8 

 

การแสดงเอกสารทั้งหมดหวัหนา้ส่วนงาน 

 

เข้าสู่เมนู เอกสารกลุ่มงาน ภาพประกอบหมายเลข 4 

ภาพแสดงหน้าจอเอกสารทั้งหมดหัวหน้าส่วนงาน 
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แสดงรายการเอกสารทั้งหมดหัวหน้าส่วนงาน 

1. หากต้องการค้นหา ให้ระบุข้อความท่ีจะค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหา ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงรายการ ภาพประกอบหมายเลข 2 
3. หากต้องการดูรายละเอียดเอกสารให้ คลิกเมนู รายละเอียด 

ภาพแสดงหน้าจอหน้ารายละเอียดเอกสาร 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงขั้นตอนการด าเนินงานทางเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2 

 

สิ้นสุดกระบวนการส่งเอกสารหัวหน้าส่วนงาน 
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การตรวจสอบเอกสารส าหรับหนา้หอ้งกลุ่มงาน 

เข้าสู่ระบบไปที่เมน ูหน้าห้องกลุ่มงานตรวจสอบเอกสาร หากเป็นระดับหน้าห้องกลุ่มงานจะเห็นเมนูส่ง
เอกสารอนุมัติ เมนูหน้าห้องกลุ่มงานตรวจสอบเอกสาร เมนูเอกสารกลุ่มงาน 

 

1. เมนูส่งเอกสารอนุมัติ เป็นเมนูที่ใช้ยื่นเอกสารอนุมัติใช้งานได้ทุกระดับจะแสดงรายการเฉพาะที่ตัวเองยืน 
ภาพประกอบหมายเลข 2 

2. เมนูหน้าห้องกลุ่มงานตรวจสอบเอกสาร เป็นเมนูส าหรับหน้าตรวจสอบเอกสารและด าเนินการต่อให้
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ภาพประกอบหมายเลข 3 

3. เมนูเอกสารกลุ่มงาน เป็นเมนูแสดงเอกสารทั้งหมดที่ผ่านหน้าห้องกลุ่มงาน ภาพประกอบหมายเลข 4 

การตรวจสอบเอกสารหน้าห้องกลุ่มงาน 

เข้าท่ีเมนู หน้าห้องกลุ่มงานตรวจสอบเอกสาร จะแสดงเฉพาะรายการเอกสารที่ค้างหน้าห้องห้องกลุ่มเท่านั้น 
ภาพประกอบหมายเลข 3 หากด าเนินการแล้วรายการจะหายไป สามารถดูรายการที่ด าเนินการแล้วทั้งหมดได้ที่ 
เมนูเอกสารกลุ่มงาน  ภาพประกอบหมายเลข 4 

 

ภาพแสดงหน้าจอรายการหน้าห้องกลุ่มงานตรวจสอบเอกสาร 

คลิกปุ่มรายละเอียดเพ่ือแสดงรายละเอียดของเอกสาร 

หากไม่มีรายการหน้าห้องกลุ่มงานตรวจสอบเอกสารระบบจะแสดง ไม่พบรายการ 
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ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดหน้าห้องกลุ่มงาน 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. ดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word เพ่ือตรวจสอบเอกสาร หรือ 
3. ดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท PDF เพ่ือตรวจสอบเอกสาร 
4. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ด าเนินการ เพ่ือดูรายการหรือแก้ไขระบุ

ข้อความหรือหมายเหตุ 
 

 
 

ภาพแสดงการดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word 
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ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องกลุ่มงานด าเนินการ 

1. หากเอกสารมีข้อผิดพลาดต้องการแก้ไขหรือระบุข้อความหรือหมายเหตุให้คลิกท่ี ก าหนดเอกสาร 
ภาพประกอบหมายเลข 1 

2. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ด าเนินการต่อ เพื่อดูรายการส่งต่อให้
ผู้อ านวยการกลุ่มงานหรือส่งกลับแก้ไข 
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ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องกลุ่มงานด าเนินการ 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1  
2. แสดงไฟล์เอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2  
3. หากต้องการระบุระบุข้อความหรือหมายเหตุ สามารถระบุได้ที่ช่องระบุข้อความ/หมายเหตุ  ภาพประกอบ

หมายเลข 3 
4. หากข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วกดปุ่มบันทึก ภาพประกอบหมายเลข 4 หากไม่ต้องการบันทึกกดปุ่ม

กลับไปท่ีรายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 5 
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การส่งต่อใหผู้อ้  านวยการกลุ่มงานหรือส่งกลบัแกไ้ข 

กดปุ่มด าเนินการ ภาพประกอบหมายเลข 2 ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องกลุ่มงานด าเนินการ 

 

 

 

ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องกลุ่มงานด าเนินการ 

3. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
4. แสดงไฟล์เอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2  
6. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่ม ส่งต่อผู้อ านวยกลุ่มงาน เพื่อส่งต่อให้ผู้อ านวยกลุ่มงานด าเนินการ

ต่อไป หากด าเนินการแล้วรายการจะหายไป ภาพประกอบหมายเลข 4 
7. หากข้อมูลไม่ถูกต้องต้องการส่งกลับ ให้กดปุ่ม ส่งกลับแก้ไข เพ่ือส่งต่อให้ผู้ยืนเอกสารด าเนินการใหม ่หาก

ด าเนินการแล้วรายการจะหายไป 
8. หากไม่ต้องด าเนินการใด ๆ กดปุ่มกลับไปที่รายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 5 
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การแสดงเอกสารทั้งหมดท่ีหนา้หอ้งกลุ่มงาน 

 

เข้าสู่เมนู เอกสารกลุ่มงาน ภาพประกอบหมายเลข 4 

ภาพแสดงหน้าจอเอกสารทั้งหมดหน้าห้องกลุ่มงาน 

แสดงรายการเอกสารทั้งหมดหน้าห้องกลุ่มงาน 

4. หากต้องการค้นหา ให้ระบุข้อความท่ีจะค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหา ภาพประกอบหมายเลข 1 
5. แสดงรายการ ภาพประกอบหมายเลข 1 
6. หากต้องการดูรายละเอียดเอกสารให้ คลิกเมนู รายละเอียด 
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ภาพแสดงหน้าจอหน้ารายละเอียดเอกสาร 

3. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
4. แสดงขั้นตอนการด าเนินงานทางเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2 

 

สิ้นสุดกระบวนการส่งเอกสารหน้าห้องกลุ่มงาน 
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การอนุมติัเอกสารส าหรับผูอ้  านวยการกลุ่มงาน 

1. เข้าสู่ระบบไปที่เมน ูผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร หากเป็นระดับผู้อ านวยการกลุ่มงานกลุ่มงาน 
จะเห็นเมนูส่งเอกสารอนุมัติ เมนูผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร เมนูเอกสารผอ.กลุ่มงาน 

 

2. เมนูส่งเอกสารอนุมัติ เป็นเมนูที่ใช้ยื่นเอกสารอนุมัติใช้งานได้ทุกระดับจะแสดงรายการเฉพาะที่ตัวเองยืน 
ภาพประกอบหมายเลข 2 

3. เมน ูผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร เป็นเมนูส าหรับผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร และด าเนินการต่อให้หน้าห้อง
กลุ่มงานลงลายมือชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 3 

4. เมนูเอกสารกลุ่มงาน เป็นเมนูแสดงเอกสารทั้งหมดที่ผ่านหน้าห้องกลุ่มงาน ภาพประกอบหมายเลข 4 

การตรวจสอบเอกสารส าหรับผอ.กลุ่มงาน 

เข้าท่ีเมนู ผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร จะแสดงเฉพาะรายการเอกสารที่ค้างส าหรับผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสารเท่านั้น 
ภาพประกอบหมายเลข 3 หากด าเนินการแล้วรายการจะหายไป สามารถดูรายการที่ด าเนินการแล้วทั้งหมดได้ที่ 
เมนูเอกสารผอ.กลุ่มงาน  ภาพประกอบหมายเลข 4 

 

ภาพแสดงหน้าจอรายการผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร 

คลิกปุม่รายละเอียดเพ่ือแสดงรายละเอียดของเอกสาร 

หากไม่มีรายการหน้าห้องกลุ่มงานตรวจสอบเอกสารระบบจะแสดง ไม่พบรายการ 
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ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. ดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word เพ่ือตรวจสอบเอกสาร หรือ 
3. ดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท PDF เพ่ือตรวจสอบเอกสาร 
4. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ด าเนินการ เพ่ือดูรายการหรือระบุข้อความ

หรือหมายเหตุ 

 

ภาพแสดงการดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word ตามข้อ 2 
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ภาพแสดงหน้าจอผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร 

1. หากเอกสารมีข้อผิดพลาดต้องการแก้ไขหรือระบุข้อความหรือหมายเหตุให้คลิกท่ี ก าหนดเอกสาร 
ภาพประกอบหมายเลข 1 

2. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ด าเนินการต่อ เพื่อดูรายการส่งต่อให้
ผู้อ านวยการกลุ่มงานหรือส่งกลับแก้ไข 

ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องกลุ่มงานด าเนินการ 
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1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1  
2. แสดงไฟล์เอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2  
3. หากต้องการระบุระบุข้อความหรือหมายเหตุ สามารถระบุได้ที่ช่องระบุข้อความ/หมายเหตุ  ภาพประกอบ

หมายเลข 3 
4. หากข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วกดปุ่มบันทึก ภาพประกอบหมายเลข 4 หากไม่ต้องการบันทึกกดปุ่ม

กลับไปท่ีรายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 5 
 

กดปุ่มด าเนินการ ภาพประกอบหมายเลข 2  

 

 

 

ภาพแสดงหน้าจอผู้อ านวยการกลุ่มงานด าเนินการ 
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1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงไฟล์เอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2  
3. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว พร้อมด าเนินการต่อ ให้เลือกกดปุ่มดังนี้ 

ส่งกลับแก้ไข หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องการส่งกลับ เพ่ือส่งต่อให้ผู้ยืนเอกสารด าเนินการใหม่ หาก
ด าเนินการแล้วรายการจะหายไป ภาพประกอบหมายเลข 3 

อนุมัติส่งหน้าห้องส านัก/กอง เพ่ือส่งต่อให้หน้าห้องส านัก/กองด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการ
ผ่านหน้าห้องส านัก/กองทันที่ หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้
หน้าห้องส านัก/กอง ส่งกลับแก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 6 

อนุมัติส่งผอ.ส านัก/กอง เพ่ือส่งต่อให้ผอ.ส านัก/กองด าเนินการต่อไป ในกรณีต้องการผ่าน 
ผอ.ส านัก/กองทันที่ หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้ หากต้องการแก้ไขต้องให้ผอ.ส านัก/
กอง ส่งกลับแก้ไขใหม่จึงจะสามารถแก้ไขได้ ภาพประกอบหมายเลข 7 

อนุมัติสิ้นสุดกระบวนการ เพ่ืออนุมัติและเอกสารสิ้นสุดระดับผอ.กลุ่มงาน หากด าเนินการแล้วไม่
สามารถแก้ไขรายการได้และสิ้นสุดกระบวนการ 

ไม่อนุมัติด าเนินการ กรณีไม่อนุมัติด าเนินการต่อ หากด าเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขรายการได้
และสิ้นสุดกระบวนการ 

4. หากไม่ต้องด าเนินการใด ๆ กดปุ่มกลับไปที่รายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 8 
 

การแสดงเอกสารทั้งหมดผูอ้  านวยการกลุ่มงาน 
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เข้าสู่เมนู เอกสารผอ.กลุ่มงาน ภาพประกอบหมายเลข 4 

ภาพแสดงหน้าจอเอกสารทั้งหมดผอ.กลุ่มงาน 

แสดงรายการเอกสารทั้งหมดผอ.กลุ่มงาน 

1. หากต้องการค้นหา ให้ระบุข้อความท่ีจะค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหา ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงรายการ ภาพประกอบหมายเลข 1 
3. หากต้องการดูรายละเอียดเอกสารให้ คลิกเมนู รายละเอียด 
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ภาพแสดงหน้าจอหน้ารายละเอียดเอกสาร 

 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงขั้นตอนการด าเนินงานทางเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2 

 

สิ้นสุดกระบวนการอนุมัติเอกสารผอ.กลุ่มงาน 
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การตรวจสอบเอกสารส าหรับหนา้หอ้งส านกั/กอง 

1. เข้าสู่ระบบไปที่เมน ูหน้าห้องส านัก/กองตรวจสอบเอกสาร หากเป็นระดับหน้าห้องส านัก/กอง 
จะเห็นเมนูส่งเอกสารอนุมัติ เมนูหน้าห้องส านัก/กองตรวจสอบเอกสาร เมนูเอกสารส านัก/กอง 

4. เมนูส่งเอกสารอนุมัติ เป็นเมนูที่ใช้ยื่นเอกสารอนุมัติใช้งานได้ทุกระดับจะแสดงรายการเฉพาะที่ตัวเองยืน 
ภาพประกอบหมายเลข 2 

5. เมนูหน้าห้องส านัก/กองตรวจสอบเอกสาร เป็นเมนูส าหรับหน้าห้องส านัก/กองตรวจสอบเอกสารและ
ด าเนินการต่อให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง ภาพประกอบหมายเลข 3 

6. เมนูเอกสารส านัก/กอง เป็นเมนูแสดงเอกสารทั้งหมดที่ผ่านหน้าห้องส านัก/กอง ภาพประกอหมายเลข 4 

การตรวจสอบเอกสารหน้าห้องส านัก/กอง 

เข้าท่ีเมนู หน้าห้องส านัก/กองตรวจสอบเอกสาร จะแสดงเฉพาะรายการเอกสารที่ค้างหน้าห้องส านัก/กองเท่านั้น 
ภาพประกอบหมายเลข 3 หากด าเนินการแล้วรายการจะหายไป สามารถดูรายการที่ด าเนินการแล้วทั้งหมดได้ที่ 
เมนูเอกสารส านัก/กอง  ภาพประกอบหมายเลข 4 

ภาพแสดงหน้าจอรายการหน้าห้องส านัก/กองตรวจสอบเอกสาร 
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คลิกปุ่มรายละเอียดเพ่ือแสดงรายละเอียดของเอกสาร 

หากไม่มีรายการหน้าห้องกลุ่มงานตรวจสอบเอกสารระบบจะแสดง ไม่พบรายการ 

ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดหน้าห้องส านัก/กอง 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. ดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word เพ่ือตรวจสอบเอกสาร หรือ 
3. ดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท PDF เพ่ือตรวจสอบเอกสาร 
4. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ด าเนินการ เพ่ือดูรายการหรือแก้ไขระบุ

ข้อความหรือหมายเหตุ 
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ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องส านัก/กองด าเนินการ 

1. หากเอกสารมีข้อผิดพลาดต้องการแก้ไขหรือระบุข้อความหรือหมายเหตุให้คลิกท่ี ก าหนดเอกสาร 
ภาพประกอบหมายเลข 1 

2. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ด าเนินการต่อ เพ่ือดูรายการส่งต่อให้
ผู้อ านวยการส านัก/กองหรือส่งกลับแก้ไข 

ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องกลุ่มงานด าเนินการ 
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1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1  
2. แสดงไฟล์เอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2  
3. หากต้องการระบุระบุข้อความหรือหมายเหตุ สามารถระบุได้ที่ช่องระบุข้อความ/หมายเหตุ  ภาพประกอบ

หมายเลข 3 
4. หากข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วกดปุ่มบันทึก ภาพประกอบหมายเลข 4 หากไม่ต้องการบันทึกกดปุ่ม

กลับไปท่ีรายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 5 
 

การส่งต่อใหผู้อ้  านวยการส านกั/กองหรือส่งกลบัแกไ้ข 

กดปุ่มด าเนินการ ภาพประกอบหมายเลข 2 ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องส านัก/กองด าเนินการ 

 

 

 

ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องส านัก/กองด าเนินการ 
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1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงไฟล์เอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2  
9. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่ม ส่งต่อผู้อ านวยส านัก/กอง เพ่ือส่งต่อให้ผู้อ านวยส านัก/กอง

ด าเนินการต่อไป หากด าเนินการแล้วรายการจะหายไป ภาพประกอบหมายเลข 4 
10. หากข้อมูลไม่ถูกต้องต้องการส่งกลับ ให้กดปุ่ม ส่งกลับแก้ไข เพ่ือส่งต่อให้ผู้ยืนเอกสารด าเนินการใหม่ หาก

ด าเนินการแล้วรายการจะหายไป 
11. หากไม่ต้องด าเนินการใด ๆ กดปุ่มกลับไปที่รายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 5 

 

การแสดงเอกสารทั้งหมดท่ีหนา้หอ้งส านกั/กอง 

เข้าสู่เมนู เอกสารกลุ่มงาน ภาพประกอบหมายเลข 4 

 

ภาพแสดงหน้าจอเอกสารทั้งหมดหน้าห้องส านัก/กอง 

แสดงรายการเอกสารทั้งหมดหน้าห้องส านัก/กอง 

7. หากต้องการค้นหา ให้ระบุข้อความท่ีจะค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหา ภาพประกอบหมายเลข 1 
8. แสดงรายการ ภาพประกอบหมายเลข 1 
9. หากต้องการดูรายละเอียดเอกสารให้ คลิกเมนู รายละเอียด 
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ภาพแสดงหน้าจอหน้ารายละเอียดเอกสาร 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงขั้นตอนการด าเนินงานทางเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2 

 

สิ้นสุดกระบวนการส่งเอกสารหน้าห้องกลุ่มงาน 
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การอนุมติัเอกสารส าหรับผูอ้  านวยการส านกั/กอง 
1. เข้าสู่ระบบไปที่เมน ูผอ.ส านัก/กองอนุมัติเอกสาร หากเป็นระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง 

จะเห็นเมนูส่งเอกสารอนุมัติ เมนูผอ.ส านัก/กองอนุมัติเอกสาร เมนูเอกสารผอ.ส านัก/กอง 

 

5. เมนูส่งเอกสารอนุมัติ เป็นเมนูที่ใช้ยื่นเอกสารอนุมัติใช้งานได้ทุกระดับจะแสดงรายการเฉพาะที่ตัวเองยืน 
ภาพประกอบหมายเลข 2 

6. เมนู ผอ.ส านัก/กองอนุมัติเอกสาร เป็นเมนูส าหรับผอ.ส านัก/กองอนุมัติเอกสาร และด าเนินการต่อให้หน้า
ห้องส านัก/กองลงลายมือชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 3 

7. เมนูเอกสารส านัก/กอง เป็นเมนูแสดงเอกสารทั้งหมดที่ผ่านหน้าห้องส านัก/กอง ภาพประกอบหมายเลข 
4 

การตรวจสอบเอกสารส าหรับผอ.ส านัก/กอง 

เข้าท่ีเมนู ผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร จะแสดงเฉพาะรายการเอกสารที่ค้างส าหรับผอ.ส านัก/กองอนุมัติเอกสาร
เท่านั้น ภาพประกอบหมายเลข 3 หากด าเนินการแล้วรายการจะหายไป สามารถดูรายการที่ด าเนินการแล้ว
ทั้งหมดได้ที่ เมนูเอกสารผอ.ส านัก/กอง  ภาพประกอบหมายเลข 4 

ภาพแสดงหน้าจอรายการผอ.ส านัก/กองอนุมัติเอกสาร 

คลิกปุ่มรายละเอียดเพ่ือแสดงรายละเอียดของเอกสาร 

หากไม่มีรายการตรวจสอบเอกสารระบบจะแสดง ไม่พบรายการ 
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ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดผอ.ส านัก/กองอนุมัติเอกสาร 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. ดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word เพ่ือตรวจสอบเอกสาร หรือ 
3. ดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท PDF เพ่ือตรวจสอบเอกสาร 
4. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ด าเนินการ เพื่อดูรายการหรือระบุข้อความ

หรือหมายเหตุ 
3. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม ด าเนินการต่อ เพื่อดูรายการส่งต่อให้

ผู้อ านวยการส านัก/กองหรือส่งกลับแก้ไข 

แสดงภาพการดาวโหลดไฟล์เอกสารประเภท Microsoft Word ตามข้อ 2 



40 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอหน้าห้องส านัก/กองด าเนินการ 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1  
2. แสดงไฟล์เอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2  
3. หากต้องการระบุระบุข้อความหรือหมายเหตุ สามารถระบุได้ที่ช่องระบุข้อความ/หมายเหตุ  ภาพประกอบ

หมายเลข 3 
4. หากข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วกดปุ่มบันทึก ภาพประกอบหมายเลข 4 หากไม่ต้องการบันทึกกดปุ่ม

กลับไปท่ีรายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 5 

 

กดปุ่มด าเนินการ ภาพประกอบหมายเลข 2  
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ภาพแสดงหน้าจอผู้อ านวยการส านัก/กองด าเนินการ 

 

1. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงไฟล์เอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2  
3. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่ม อนุมัติส่งต่อหน้าห้องรองเลขา เพื่อด าเนินการต่อหากด าเนินการ

แล้วรายการจะหายไป ภาพประกอบหมายเลข 4 
4. หากเอกสารสิ้นสุดที่ผู้อ านวยการส านัก/กอง ให้กดปุ่ม อนุมัติสิ้นสุดกระบวนการ เพ่ือสิ้นสุดกระบวนการ 

เอกสารจะด าเนินการส่งกลับให้เจ้าของเรื่อง หากด าเนินการแล้วรายการจะหายไป ภาพประกอบ
หมายเลข 5 

5. หากไม่อนุมัติ ให้กดปุ่ม ไม่อนุมัติ ระบบด าเนินการต่อบันทึกเอกสารเป็นสถานะไม่อนุมัติและสิ้นสุด
กระบวนการ ภาพประกอบหมายเลข 6 

6. หากข้อมูลไม่ถูกต้องต้องการส่งกลับ ให้กดปุ่ม ส่งกลับแก้ไข เพ่ือส่งต่อให้ผู้ยืนเอกสารด าเนินการใหม่ หาก
ด าเนินการแล้วรายการจะหายไป ภาพประกอบหมายเลข 3 

7. หากไม่ต้องด าเนินการใด ๆ กดปุ่มกลับไปที่รายชื่อ ภาพประกอบหมายเลข 7 
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การแสดงเอกสารทั้งหมดผูอ้  านวยการส านกั/กอง 

 

เข้าสู่เมนู เอกสารผอ.ส านัก/กอง ภาพประกอบหมายเลข 4 

ภาพแสดงหน้าจอเอกสารทั้งหมดผอ.ส านัก/กอง 

 

แสดงรายการเอกสารทั้งหมดผอ.ส านัก/กอง 

1. หากต้องการค้นหา ให้ระบุข้อความท่ีจะค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหา ภาพประกอบหมายเลข 1 
2. แสดงรายการ ภาพประกอบหมายเลข 1 
3. หากต้องการดูรายละเอียดเอกสารให้ คลิกเมนู รายละเอียด 
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ภาพแสดงหน้าจอหน้ารายละเอียดเอกสาร 

 

3. แสดงรายละเอียดเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 1 
4. แสดงขั้นตอนการด าเนินงานทางเอกสาร ภาพประกอบหมายเลข 2 

 

สิ้นสุดกระบวนการอนุมัติเอกสารผอ.ส านัก/กอง 
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การปฏิบัติราชการแทน 
 การปฏิบตัิราชการแทนใหห้นา้หอ้ง ผอ.กอง เป็นผูก้  าหนดวา่บคุลากรทา่นใดในกองสามารถปฏิบตัริาชการแทนได้  

ผอ.กลุ่มงานถูกก าหนดให้ปฏิบตัิราชการแทนไดอ้ตัโนมตั ิ

 การก าหนดบุคลากรท่านในกองให้สามารถปฏิบัตริาชการแทนได้ ไปท่ีเมนูก าหนดสมาชิก 

 

ภาพแสดงหน้าจอก าหนดสมาชิก 

กดรูปดินสอเพ่ือแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

 

ภาพแสดงหน้าจอก าหนดสมาชิก 
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ใหค้ลิกท่ีรายการสามารถปฏิบตัริาชการแทน ใหแ้สดงเป็นสีเขียว แลว้กดปุ่ มบนัทึก เพ่ือบนัทึกขอ้มลู 

เสรจ็สิน้การก าหนดบคุลากรในกองใหส้ามารถปฏิบัติราชการแทนได้ 

การก าหนดข้อมูลการปฏิบัติราชการ 

 ก าหนดให้บุคลากรท่านใดปฏิบัติราชการแทน ผอ. กลุ่มงาน หรือ ผอ. ส านัก/กอง โดยหนา้หอ้ง ผอ.กอง/

กองสามารถใชเ้มนนีู ้ไปท่ีเมนปูฏิบัติราชการแทน 

 

ภาพแสดงหน้าจอข้อมูลประวัติการปฏิบัติราชการแทน 

ให้กดปุ่มเพ่ิมใหม่เพ่ือก าหนดข้อมูลปฏิบัติราชการแทน 

 

ภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลปฏิบัติราชการแทน 
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1. เลือกการปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน ผอ. ส านัก/กอง หรือ ปฏิบัติราชการแทน ผอ. กลุ่มงาน 
2. เลือกผู้ปฏิบัติราชการแทน 
3. เลือกวันที่เริ่มปฏิบัติราชการแทน 
4. เลือกวันที่สิ้นสุดปฏิบัติราชการแทน 
5. กลุ่มงานผู้ปฏิบัติราชการแทนระบบจะเลือกมาอัตโนมัติ 
6. กดปุ่มบันทึกเพ่ือบันทึกข้อมูล 

การท าหน้าทีป่ฏิบัติราชการแทน 

 บุคคลใดที่ถูกก าหนดให้ปฏิบัติราชการแทนเมื่อเข้าสู่ระบบจะมีเมนู ผอ. ผอ. ส านัก/กองอนุมัติเอกสาร 
ส าหรับปฏิบัติราชการแทนผอ. ส านัก/กอง หรือเมนู ผอ.กลุ่มงานอนุมัติเอกสาร ส าหรับปฏิบัติราชการแทน ผอ. 
กลุ่มงานโดยจะมีข้อความ ปฏิบัติราชการแทน ระบุไว้ 

 

ภาพแสดงหน้าจอการปฏิบัติราชการแทน 
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การสร้างลายเซ็นดิจิทัล (E-signature) 
1. เซ็นลายมือชื่อด้วยปากกา แล้วใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องสแกนเป็นภาพ บันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

เป็นไฟล์ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แสดงภาพรูปถ่ายลายมือชื่อด้วยปากกา 

 
2. ตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนลายเซ็นที่ต้องการ 

 

 

 

แสดงภาพรูปถ่ายลายมือชื่อที่ตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนลายเซ็นที่ต้องการ 
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3. ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพ่ือเอาพ้ืนหลังออก 
3.1 แทรกรูปภาพใน Microsoft Word 

เแสดงภาพรูปแทรกรูปภาพใน Microsoft Word 
 

3.2 ไปที่เมนูสีเลือกเมนู ก าหนดสี่โปร่งใส 

เแสดงภาพประกอบข้อ 3.2  
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3.3 เมาส์แสดงเป็นรูปปากกาให้คลิกที่พ้ืนที่สีเทา เมื่อคลิกแล้วพ้ืนที่สีเทาจะถูกลบออกเหลือเฉพาลายเซ็น
ของเรา 

เแสดงภาพประกอบข้อ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เแสดงภาพคลิกแล้วพ้ืนที่สีเทาจะถูกลบออก 
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3.4 ท าการบันทึกภาพเพ่ือเป็นลายเซ็นของตัวเองเก็บไว้เพ่ือใช้เป็นลายเซ็นดิจิทัลต่อไป คลิกขวาที่รูปภาพ 
เลือกเมนู บันทึกเป็นรูปภาพ เลือกพ้ืนที่จัดเก็บ บันทึกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เแสดงภาพประกอบข้อ 3.4 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 3.4 ไฟล์รูปภาพลายเซ็นที่บันทึกไว 
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การลงลายมือช่ือใน PDF ดว้ยโปรแกรม Adobe Acrobat DC 

1. เป็นไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat DC 

เแสดงภาพประกอบข้อ 1 
2. ไปที่เมนู Tools เลือกหัวข้อ Fill & Sign 

เแสดงภาพประกอบข้อ 2 
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เแสดงภาพประกอบข้อ 2 เลือก Fill & Sign 

3. เลื่อนหน้าจอมาตรงที่จะลงลายเซ็น แล้วไปที่เมนู Sign เลือก Add Signature หากยังไม่มีการก าหนด
ลายเซ็น หากมีการก าหนดแล้วจะมีลายเซ็นให้เลือกสามารถลงลายเซ็นได้เลย 

เแสดงภาพประกอบข้อ 3 
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4. คลิก Add Signature เพ่ือก าหนดลายเซ็นใหม่ 

เแสดงภาพประกอบข้อ 4 

  การก าหนดลายเซ็นใหม่มีด้วยกัน 3 รูปแบบ 

1. ลายเซ็นแบบพิมพ์ตัวอักษร เลือกหมายเลข 1 Type 
2. ลายเซ็นแบบวาดผ่านหน้าจอ เลือกหมายเลข 2 Draw 
3. ลายเซ็นจากรูปภาพ เลือกหมายเลข 3 Image  

ซึ่งเราจะใช้ลายเซ็นในหัวข้อที่ 3 ลายเซ็นจากรูปภาพ 

5. เลือกลายเซ็นจากรูปภาพ Image พร้อมเลือกรูปลายเซ็นที่เราได้สร้างขึ้นในการสร้างลายเซ็นดิจิทัล เลือก 
Save Signature เพ่ือบันทึกลายเซ็น แล้วกด Apply  ตามรูปประกอบด้านล่าง 
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6. ลากลายเซ็นวางตรงต าแหน่งที่ต้องการ แล้วคลิกเมาส์ 1 ครั้ง พร้อมปรับขนาดให้ตรงตามความต้องการ 
หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้คลิกเมาส์ตรงต าแหน่งว่าง 1 ครั้ง เพื่อลงลายเซ็น หากต้องการปรับแต่ง
ใหม่ให้คลิกเมาส์ตรงต าแหน่งลายเซ็น 1 ครั้งเพ่ือปรับแต่ง 

7. ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้บันทึกไฟล์ PDF ไปที่เมนู File เลือก Save ตั้งชื่อไฟล์ เลือกพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
กด Save จัดเก็บไฟล์ เพ่ือน าไฟล์ที่ลงลายเซ็นแล้วไปใช้งานต่อไป 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 7 

เแสดงภาพประกอบไฟล์บันทึกท่ีลงลายมือชื่อแล้ว 
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การเพ่ิมกล่องขอ้ความใน PDF ดว้ยโปรแกรม Adobe Acrobat DC 

1. เป็นไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat DC 
 

เแสดงภาพประกอบข้อ 1 
2. ไปที่เมนู Tools เลือกหัวข้อ Fill & Sign 

เแสดงภาพประกอบข้อ 2 
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เแสดงภาพประกอบข้อ 2 เลือก Fill & Sign 

3. เลื่อนหน้าจอมาตรงที่จะลงลายเซ็น แล้วไปที่เมนู AB คลิกวางตรงต าแหน่งที่ต้องการลงระบุข้อความ แล้ว
พิมพ์ข้อความตามความต้องการ หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้คลิกเมาส์ตรงต าแหน่งว่าง 1 ครั้ง เพ่ือ
ออกจากกล่องข้อความ หากต้องการปรับแต่งใหม่ให้คลิกเมาส์ตรงต าแหน่งกล่องข้อความ 1 ครั้งเพ่ือ
ปรับแต่งกล่องข้อความ 

เแสดงภาพประกอบข้อ 3 
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เแสดงภาพประกอบข้อ 3 แสดงการใส่กล่องข้อความ 

 

4. ด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้บันทึกไฟล์ PDF ไปที่เมนู File เลือก Save ตั้งชื่อไฟล์ เลือกพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
กด Save จัดเก็บไฟล์ เพ่ือน าไฟล์ไปใช้งานต่อไป 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 4 
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เแสดงภาพประกอบไฟล์บันทึก ใส่กล่องข้อความ 

 

การสร้างรหสัป้องกนับนเอกสาร 

การสร้างรหสัป้องกันส าหรับชุด Microsoft Office 

สามารถใช้วิธีการเดียวกันส าหรับ Microsoft Word Excel และ Power Point 

1. ท าการคลิกที่ File (ไฟล์) 

 

 

 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 1 
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2. เลือก Info (ข้อมูล) 

 คลิกท่ี Protect Document 
 เลือก Encrypt with Password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 2 

3. ท าการตั้งรหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสอีกครั้ง แล้วท าการ คลิกท่ี OK เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งรหัสผ่าน 

     

เแสดงภาพประกอบข้อ 3 
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การแปลงจาก Microsoft Office เป็น PDF พร้อมสร้างรหัสป้องกัน 

สามารถใช้วิธีการเดียวกันส าหรับ Microsoft Word Excel และ Power Point 

1. ท าการคลิกที่ File (ไฟล์) 

 

 

 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 1 

 

2. เลือกบันทักเป็น พร้อมเลือก Folder ที่จัดเก็บไฟล์ 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 2 

 

 

 

 

 

 



61 
 

3. เลือกบันทึกเป็นชนิด PDF แล้ว คลิกตัวเลือก 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 3 

 

4. คลิกเลือกเข้ารหัสลับเอกสารด้วยรหัสผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 4 
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5. ก าหนดรหัสผ่านที่ต้องการ พร้อมยืนยันรหัสผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 5 

 

6. กดบันทึก เพ่ือบันทึกเอกสารแปลงเป็น PDF เสร็จสิ้นกระบวนการ 

 

เแสดงภาพประกอบข้อ 6 
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การสร้างรหสัป้องส าหรับไฟล์ PDF 

ไฟล์ PDF ต้องใช้โปรแกรมช่วยในการสร้างรหัสป้องกัน ซึ่งมีหลายโปรแกรมท้ังมีค่าใช้จ่ายและใช้งานฟรี 
แนะน าโปรแกรม Weeny Free PDF Merger เป็นโปรแกรมฟรีใช้ส าหรับการสร้างรหัสป้องส าหรับไฟล์ PDF
สามารถ Download ได้ที ่http://edoc.sbpac.go.th/pdfmerger.exe 
ท าการติดตั้งโปรแกรม 

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ pdfmerger.exe ที่ดาวน์โหลดมา 
2. คลิกเลือกยอมรับ 

 

 
3. คลิก Next 

 
 

4. คลิก Next 

http://edoc.sbpac.go.th/pdfmerger.exe
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5. คลิกเลือก Create a desktop icon เพ่ือแสดง icon โปรแกรมบนหน้าจอ แล้วคลิก Next 
 

 



65 
 

6. คลิก Finish ติดตั้งเสร็จ 

การใช้งานโปรแกรม Weeny Free PDF Merger 

1. เปิดโปรแกรมดับเบิลคลิกโปรแกรมบนหน้าจอ 
 
 
 
 
 

เแสดงภาพประกอบหน้าจอโปรแกรม 
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2. คลิก Add PDFs เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการใส่รหัส 

เแสดงภาพประกอบข้อ 2 

 

3. คลิก Setting 

เแสดงภาพประกอบข้อ 3 



67 
 

4. เลือก General Settings ก าหนด Folder จัดเก็บเอกสาร 
 

เแสดงภาพประกอบข้อ 4 

5. ขั้นตอนก าหนดรหัสผ่าน คลิกเลือก Security Settings  
 

เแสดงภาพประกอบข้อ 5 
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คลิกเลือก Enabled Password Encryption และ Need password to open document ก าหนดรหัสผ่านที่
ต้องการ และยืนยันรหัสผ่าน ตามภาพประกอบข้อ 5 หมายเลข 2 

คลิก Merge Now ตามภาพประกอบข้อ 5 หมายเลข 3 โปรแกรมจะบันทึกไฟล์ไว้ใน Folder ที่ก าหนด เป็นอัน
เสร็จสิ้นกระบวนการ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 


