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คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ  
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (SMART  AREA) 
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1. เลือกบริหารงานทวัไป  รับส่งหนงัสือราชการ สพฐ. 

2. ไปทีเมนูรับหนงัสือ เลือกคาํวา่รับหนงัสือ  

การรับหนังสือ 

3. จะมองเห็นหนงัสือทีเขา้มาในระบบ ถา้เห็นเครืองหมายถูกสีเขียวหมายถึงหนงัสือ
เรืองนนัไดท้าํการลงทะเบียนรับเรียบร้อยแลว้ หากเป็นเครืองหมายกากบาทสีแดง 

หนา้ชือเรืองจะเป็นหนงัสือเขา้ระบบใหม่ยงัไม่ทาํการลงทะเบียนรับ 
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4. ใหค้ลิกรับหนงัสือพร้อมลงทะเบียน ตามภาพที  คลิกตกลงตามภาพที  และคลิก
ลงทะเบียนหนงัสือตามภาพที  จะเห็นหนงัสือในหนา้รับส่งหนงัสือราชการ ตามภาพ
ที  ใหท้าํการเปิดหนงัสือโดยคลิกในช่องรายละเอียด  

ภาพที  

ภาพที  

ภาพที  

ภาพที  
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.  หลงัจากคลิกช่องรายละเอียดแลว้ใหเ้ปิดหนงัสือโดยคลิกทีไฟลแ์นบเพือดู
รายละเอียดหนงัสือวา่เกียวขอ้งกบักลุ่มงานไหนใหโ้อนหนงัสือใหก้ลุ่มงานนนัแลว้
คลิกคาํวา่เลือก คลิกตกลง หลงัจากนนัใหค้ลิกปิดหนา้ต่างเพือกลบัหนา้รับส่งหนงัสือ
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การส่งหนังสือ 
1. หลงัจากเขา้ระบบเรียบร้อยแลว้เลือกบริหารงานทวัไป        ทะเบียนหนงัสือราชการ

2. เลือกทะเบียนหนงัสือส่ง 

3. คลิกลงทะเบียนหนงัสือ 

4. ถา้ตอ้งการออกเลขหนงัสือเป็นหนงัสือเวียนใหค้ลิกหนา้อกัษร ว และใส่รายละเอียด
ทุกรายการเวน้บรรทดัหมายเหตุ จากนนัใหค้ลิกตกลง 
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. จะไดเ้ลขทีหนงัสือในช่องเลขทะเบียนส่ง ใหน้าํตวัเลขไปใส่ในหนงัสือ จากนนัให้
สแกนหนงัสือฉบบัทีออกเลขเรียบร้อยแลว้ และจดัเกบ็เป็นไฟล ์เพือแนบไวใ้นระบบ
โดยการคลิกเครืองหมายแกไ้ขในช่องแกไ้ขของหนงัสือฉบบัดงักล่าว 

. จะเห็นรายละเอียดของหนงัสือทีออกเลขไปก่อนหนา้นี ใหเ้ลือกหน่วยงาน
ปลายทางในหวัขอ้ ถึง และใส่รายละเอียดเนือหาโดยสรุป เสร็จแลว้คลิกแนบไฟล ์

และใส่คาํอธิบายไฟลเ์สร็จแลว้คลิกตกลง 
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. จะกลบัมาหนา้จอทะเบียนหนงัสือส่ง ใหค้ลิกเครืองหมาย           ช่องส่ง ร.ร. หรือ       

ส่ง สพฐ.  ของหนงัสือฉบบัทีตอ้งการส่ง(ตวัอยา่งเลือกส่ง ร.ร.) 

. จะเห็นรายละเอียดขอ้มูลทีใส่ครบทุกรายการ  ใหเ้ลือกหน่วยงานปลายทางและ
กรอกเนือหาโดยสรุปอีกครังหนึงเสร็จแลว้คลิกตกลง   
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การออกเลขคาํสัง 

. เลือกทะเบียนคาํสงั 

3. คลิกลงทะเบียนคาํสงั  

. หลงัจากเขา้ระบบเรียบร้อยแลว้ ไปทีเมนูบริหารงานทวัไป เลือกทะเบียนหนงัสือราชการ 

4. ใส่ชือเรือง และวนัทีทีออกเลขคาํสงัเสร็จแลว้คลิกตกลง 
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5. ใหน้าํเลขทีคาํสงัในช่องเลขทะเบียนใส่ในคาํสงั และใหส้งัเกตทีช่องเอกสารถา้ไม่มี   

คาํวา่เอกสารหมายความวา่ยงัไม่ไดแ้นบเอกสารไวใ้นระบบใหท้าํการแนบเอกสารไวใ้น
ระบบโดยคลิกทีช่องแกไ้ขและทาํการแนบไฟลใ์หเ้รียบร้อย 

6. ใหแ้นบคาํสงัทีไดเ้ลขคาํสงัแลว้ โดยคลิกเลือกไฟล ์ใหแ้นบไฟลที์เราสแกนจดัเกบ็ไว้
เสร็จแลว้คลิกตกลง 

7. จะกลบัหนา้จอทะเบียนหนงัสือราชการ ถา้ตอ้งการออกเลขคาํสงัฉบบัต่อไปใหท้าํตาม
ขนัตอนที 3—6 ถา้ไม่ตอ้งการใหค้ลิกออกจากระบบ 
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การส่งหนังสือภายในระหว่างกลุ่มงาน 
.ไปทีเมนูบริหารงานทวัไป  เลือกไปรษณีย ์

. ไปทีเมนูทะเบียนส่ง เลือกเขียนจดหมาย 

. ใส่รายละเอียดทุกรายการ (อยา่ลืมแนบเอกสาร(ถา้มี)) เสร็จแลว้คลิก ตกลง 
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4. จะกลบัมาหนา้ไปรษณีย ์ถา้ตอ้งการตรวจสอบวา่ไดแ้นบเอกสารเรียบร้อยแลว้หรือยงั 

ใหส้งัเกตทีช่อง File จะมีสญัลกัษณ์วา่มีไฟลแ์นบแลว้ แต่ถา้ยงัไม่มีใหค้ลิกชือเรืองทีเป็น
ตวัหนงัสือสีแดงช่องเรืองเพือแนบเอกสารไวใ้นระบบ 

. หากตอ้งการส่งจดหมายฉบบัต่อไปใหค้ลิกกลบัหนา้ก่อน และทาํตามขนัตอนที 

2—4 หรือคลิกออกจากระบบ ถา้ไม่ตอ้งการดาํเนินการต่อ 
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การรับหนังสือภายในระหว่างกลุ่มงาน 

. เมนูทะเบียนรับคลิกทะเบียนจดหมายรับมา 

. ไปทีเมนูบริหารงานทวัไป เลือกไปรษณีย ์

. ใหค้ลิกทีชือเรืองเอกสาร 

. คลิกทีไฟลแ์นบเพือเปิดเอกสารและปรินท ์เสร็จแลว้ใหค้ลิกปิดหนา้ต่าง หากไม่
ตอ้งการดาํเนินการต่อใหเ้ลือกออกจากระบบ 
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     การคน้หาหนงัสือราชการในระบบ Smart Area  มี  ลกัษณะ 

. การคน้หาหนงัสือทีรับจากสาํนกัต่าง ๆ ใน สพฐ. และรับจาก สพป. หรือ สพม.อืน 

. การคน้หาหนงัสือทีรับจากโรงเรียนในสงักดั สพป.เชียงราย เขต  

. การคน้หาหนงัสือจากทะเบียนหนงัสือราชการ 

     ลกัษณะที  การคน้หาหนงัสือทีรับจากสาํนกัใน สพฐ. และรับจาก สพป. หรือ สพม. อืน 

 .  ในเมนูบริหารงานทวัไป เลือกรับส่งหนงัสือราชการสพฐ. 

      .  คลิกรับหนงัสือ 

การค้นหาหนังสือราชการ 
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      . .  ในหนา้หนงัสือรับ จะเห็นรายการหนงัสือซึงแสดงหนา้เอกสารปัจจุบนั สามารถ
คน้หาหนงัสือ ตามชือเรืองหนงัสือ หรือเลขหนงัสือส่ง  โดยการเลือกชือเรือง หรือเลข
หนงัสือ และพิมพชื์อเรืองหรือพิมพเ์ลขทีหนงัสือ เสร็จแลว้คลิกคน้หา  

ลกัษณะที . การคน้หาหนงัสือทีรับจากโรงเรียนในสงักดั สพป.เชียงราย เขต     

 .  ในเมนูบริหารงานทวัไป เลือกรับส่งหนงัสือราชการ 

      .   เลือกหนงัสือรับ หนงัสือรับมา  
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       .  ในหนา้หนงัสือรับ จะเห็นเอกสารซึงแสดงหนา้ปัจจุบนั ในกรณีนีสามารถ
คน้หาหนงัสือทีรับจากสาํนกัต่าง ๆ ใน สพฐ. และ สพป. , สพม. อืนไดด้ว้ย  ในการ
คน้หาหนงัสือจะทาํได ้  กรณี           

  . .  คน้หาตามชือเรือง ใหเ้ลือกเรือง และใส่ชือเรืองในช่องดว้ยคาํวา่ เสร็จ
แลว้คลิกคน้หา  
  . .  คน้หาตามเลขหนงัสือส่ง ใหเ้ลือกเลขหนงัสือ และใส่เลขทีหนงัสือที
ตอ้งการคน้หา  เสร็จแลว้คลิกคน้หา 

ลกัษณะที . การคน้หาหนงัสือจากทะเบียนหนงัสือราชการ  

 .  ในเมนูบริหารงานทวัไป เลือกทะเบียนหนงัสือราชการ 

 .  ในหนา้ทะเบียนหนงัสือราชการ จะพบเมนูยอ่ยทะเบียนหนงัสือรับ  ทะเบียน
หนงัสือส่ง และทะเบียนคาํสงั  ใหเ้ลือกทะเบียนตามทีตอ้งการคน้หา  ในการคน้หาตาม
ทะเบียนหนงัสือราชการใหท้าํตามขนัตอนเช่นเดียวกบัการคน้หาหนงัสือรับจาก สพฐ. 

หรือรับจาก สพป.อืนและหนงัสือรับจากโรงเรียน  และสามารถคน้หาตามกลุ่มงานได ้
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การรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกทีเป็นกระดาษ 

. ใหค้ลิก Create          PDF from Scanner          Black & White Document 

ตามภาพที  จะไดผ้ลลพัธ์ตามภาพที   

            ภาพที  

ภาพที  

. หลงัจากประทบัตรารับหนงัสือและวนัทีแลว้ ใหเ้ปิดโปรแกรม Adobe Acrobat ที
หนา้เดสกท์อ็ป ตามภาพที  

ภาพที  

16 



  

 

. หลงัจากสแกนเสร็จแลว้จะไดภ้าพที  ใหค้ลิก OK ถา้จะสแกนแผน่ต่อไปใหเ้ลือก    

Scan more pages (sheet 2) ทาํเช่นนีไปเรือย ๆ ถา้เสร็จแลว้ใหค้ลิก Scan  is complete 

หลงัจากนนัคลิก OK จะไดผ้ลลพัธ์ตามภาพที   

ภาพที  

ภาพที  

. หลงัจากสแกนเสร็จแลว้ใหจ้ดัเกบ็ไฟล ์โดยคลิกทีรูปแผน่ดิสกเ์กต็ ตามภาพที  

จะไดผ้ลลพัธ์ตามภาพที   

ภาพที  
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ภาพที  

. พิมพชื์อไฟล ์เป็นชือกลุ่มงาน ตามดว้ยเลขลาํดบัครังทีจดัเกบ็ คลิกทีรูป Com-

puter เลือกไดร์ l  เลือกตวัอกัษร D เลือกทะเบียนหนงัสือรับปี  เลือกเดือนที
จดัเกบ็และวนัทีทีจดัเกบ็ (โดยจดัเกบ็ตามวนัทีปัจจุบนั) เสร็จแลว้คลิก Save  

ภาพที  
. ใหส้งัเกตแถบซา้ยบนจะมีชือไฟลที์เรา Save  ดงัภาพที  

. หลงัจากทาํตามขนัตอนทงัหมดเสร็จแลว้ ใหปิ้ดหนา้จอโดยคลิกเครืองหมาย
กากบาทสีดาํตรงมุมขวาของหน้าจอ ตามภาพที  เพอืให้มองเห็นภาพ Adobe 

Acrobat X Pro ทีทาสกบ์าร์ดา้นล่างหนา้จอตามภาพที  เพือสะดวกในการ
สแกนหนงัสือครังต่อไป                                                             

ภาพที  

                                                            

ภาพที  

                                                            

ภาพที  
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. หลงัจากจดัเกบ็ไฟลแ์ลว้ใหน้าํเขา้ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ โดยปฏิบติัดงันี 

 .  ในเมนูบริหารงานทวัไปเลือกทะเบียนหนงัสือราชการ  

 .  คลิกลงทะเบียนหนงัสือ 

 .  ใหใ้ส่รายละเอียดครบทุกช่องและแนบไฟลเ์อกสารหลงัจากนนัคลิกตกลง 

 .  เลือกทะเบียนหนงัสือรับ 
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การรับหนังสือของกลุ่มงาน 
. หลงัจากเขา้ระบบแลว้ ไปทีเมนูบริหารงานทวัไปเลือกรับส่งหนงัสือราชการ

. เลือกหนงัสือรับ  หนงัสือรับมา 

. ใหค้ลิกคาํวา่ กลุ่ม จะเห็นหนงัสือทีสารบรรณกลางโอนใหก้ลุ่มงาน ใหค้ลิกหนงัสือใน
ช่องรายละเอียด 



  

 

. คลิกทีไฟลแ์นบเพือเปิดเอกสารและปรินท ์หรือมอบต่อบุคคลเสร็จแลว้คลิกเลือก    

คลิกตกลง เสร็จแลว้คลิกปิดหนา้ต่าง 
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ปก 


