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การใชงานระบบ myoffice สําหรับโรงเรียน 

การรับหนังสือราชการ 

1. สําหรับเจาหนาที่ธุรการโรงเรยีน (สารบรรณกลาง)  

2. เขาสูระบบ 

3. คลิกลงทะเบียนรบั 

 

4. ปรากฏหนาตางใหกรอกรายละเอียดและการเกษียณหนังสือ กรอกรายละเอียดตางๆ และแนบไฟล

หนังสือ คลิกบันทึก 
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5. ปรากฏหนาตางแสดงรายการหนังสือ คลิกเสนอแฟม 

 

6. คลิกเสนอรองผูอํานวยการ แลวเลือกชื่อรอง จากนั้นคลิกบันทึกเสนอ 

 

7. รองผูอํานวยการ เขาระบบ ปรากฏหนังสือรอดําเนินการ คลิกเมนูหนังสือราชการ 

 

8. ปรากฏหนาตางรายการหนังสือ คลิกดําเนินการตอ 
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9. คลิกเสนอผูอํานวยการ พรอมแสดงขอคิดเห็น แลวคลิกบันทกึความเห็น 

 

 10. ผูอาํนวยการโรงเรียน เขาระบบ ที่เมนูเอกสารรอดําเนินการ ปรากฏเมนูหนังสือเขา คลิกเมนู

หนังสือราชการ 

  

 11. ปรากฏหนาตางแสดงรายการหนังสือราชการ คลิกดําเนินการตอ   

  

 12. ปรากฎรายการหนังสือและเอกสารแนบ และการดาํเนนิการสั่งการตามความตองการ แลวคลิก

บันทึกความเห็น เรื่องจะไหลเวียนไปหองธุรการ 
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 13. ธุรการโรงเรียน(สารบรรณกลาง) เขาระบบ .เมนูเอกสารรอดําเนินการ คลิกรับหนังสือราชการ 

  

 14. ปรากฏรายการหนังสือ คลิกดําเนินการตอ สามารถดําเนินการไดตามที่สั่งการ ดังนี้ 

 

 15 กรณีมอบนําสงหัวหนาฝาย 

  1. กรณีที่สั่งการมอบใหฝายงานดาํเนินการดาํเนินการนําสงเอกสาร คลิกนําสงหัวหนางาน 

แลวคลิกเลือกชื่อหัวหนางาน คลิกบันทึกเอกสาร เรื่องจะไหลเวียนไปหองครูหัวหนาฝาย 

  

 2 เมื่อมีหนังสอืเขาระบบมา ที่เมนูเอกสารรอดําเนินการ คลิกรับหนังสือราชการ  

   

  3.ปรากฏรายการหนังสือ สามารถคลิกดูรายละเอียดและเอกสาร จากนั้นคลิก ดําเนินการตอ 

  เพื่อนําสงผูรับผิดชอบ 
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4.. คลิกเลือกนําสงหนังสือตามที่ตองการ  

 -กรณนําสงบุคลากรเพียงคนเดยีว คลิดเมนู มอบผุรับผิดชอบ เแลวเลือกฝาย เลือก

 รายชื่อ แลวคลิกบันทึก 

  

 -กรณีมอบผูรับผิดชอบหลายคน ดําเนินการดังนี้  

  1.คลิกเมน ูนําสงแจงเวียน  

   

  2.ปรากฏหนาตางใหสงหนังสือเวียน สามารถเพิ่มเติมรายละเอียด พรอม

  คลิกเลือกบุคลากรที่จะสงหนังสือให แลวคลิกบันทึก  เรื่องจะไหลเวียนไป

  ยังบุคลากรที่เลือกสง 
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  3.จากนั้นปดหนาตางสงหนังสือเวียน แลวคลิกที่เมนูจัดเก็บ เช็คหนา 

  ทะเบียนรับหนังสือราชการ คลิกบันทึก เพื่อจัดเก็บเขาสูทะเบียน 

    
 16.สําหรับครูผูรับผิดชอบงาน   

 1. เขาระบบ ที่เมนูเอกสารรอดําเนินการคลกิ รับหนังสือราชการ 

           

 2. ปรากฏรายการเอกสาร คลิกดําเนินการตอ 

          

 3. ปรากฏหนาตางแสดงรายละเอียดการสั่งการ คลิกดาวนโหลดเอกสาร เพื่อนําไป

ดําเนินการตอไป จากนั้นคลิกจัดเก็บเอกสาร เลือกทะเบียนหนังสือราชการ แลวคลิกบันทึก 
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 17.กรณีมอบหรือกรณีสั่งการใหบุคลากรไปราชการแทน  หรือแจงใหเวียนหลายๆคน (สําหรบั

 สารบรรณกลาง)  ดําเนินการดังนี้ 

   1. คลิกดําเนนิการตอ ปรากฏรายละเอียดเอกสารทั้งหมด 

      

          2.คลิกเมนูสงหนังสือเวียน 

  

   3. ปารกฏหนาตาง สามารถใสรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามตองการ และคลิกเลือก

   บุคลากรที่ จะสงหนังสือถึง แลวคลิกบันทึก 
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 4. เมื่อสงเรียบรอยแลวใหปดหนาตาง จากนั้นจึงคลิกจัดเก็บหนังสือเขาสูทะเบียนรับ

 หนังสือราชการ 
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การบันทึกเสนอแฟม 

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 การบันทึกเสนอหนังสือ เพื่อโตตอบกลับไปยังหนวยงานตางๆ ใหดําเนินการสรางเอกสารหนังสือนํา 

โดยบันทึกเปนเอกสารเวิรด ในการสรางเอกสารหนังสือราชการ ไมตองใสเลขทะเบียนสง วันที่  และเวนวาง

ลายเซ็นผูบริหารไว เมื่อจัดทําเอกสารท่ีเตรียมการเสนอแฟมเรียบรอยแลว เขาสูระบบ Myoffice 

 1.เขาสูระบบ 

 2.คลิกเมนูเขียนบันทึกขอความ 

  

 3.ปรากฏหนาตางใหดําเนินการบันทึก และแนบไฟลเอกสารท่ีไดเตรียมไวแลว เชน หนังสือนํา แลว

 คลิกบันทึกเสนอ 

  

 4.เม่ือบันทึกเรยีบรอยแลว ปรากฏหนาตางแสดงรายการหนังสือ คลิกแนบไฟล เพื่อนําไฟลเอกสารท่ี  

 จะเสนอแนบ 
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 5.ปรากฏหนาตางใหแนบไฟล คลิกที่สัญลักษญแนบไฟล 

   

 6.ปรากกหนาตางใหแนบไฟล พิมพชื่อไฟล แลวเลือก BROWSE ไฟลท่ีจะแนบตามชื่อ คลิกบันทึก 

   

 7.เม่ือบันทึกเรยีบรอยแลวปรากฏหนารายการเอกสารแนบ สามารถแนบไฟลเอกสารเพิ่มไดอีกตามตองการ ถา

 ดําเนินการแนบเอกสารจนตลบถวนแลว คลิกเสนอแฟม 

    

 8. ปรากฏหนาตาง ใหเลือกดําเนินการเสนอ คลิกเสนอหัวหนาฝาย เลือกชื่อหัวหนา แลวคลิกบันทึก เอกสารจะ

 ไหลเวียนไปหองหัวหนา 
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 สําหรับหัวหนาฝาย/หัวหนากลุมสาระ 

  1.เขาระบบ myoffice  ปรากฏรายการเอกสารที่เมนูรอดําเนินการ คลิกแฟมบันทึกเสนอ 

  คลิกดําเนินการตอ 

            

  2.ปรากฏหนาตางแสดงรายละเอียดบันทึกเสนอ และมีไฟลเอกสารแนบ ดําเนินการ 

  ตรวจสอบเอกสาร ถาถูกตอง คลิกเลือกเสนอรองผูอํานวยการ แลวคลิกบันทึกความเห็น 

  เรื่องจะไหลเวียนไปหองรองผุอํานวยการ 
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   กรณีมีขอผิดพลาดในเอกสาร 

1. เมื่อหัวหนาตรวจสิบเอกสารแลว ถามีอะไรผิดตองการใหผูเสนอเรื่องแกไข ใหคลิก  

เมนูแกไข แลวเลือกเจาของเรื่อง แลวพืมพขอความในชองความคิดเห็น วาให 

เจาของเรื่องแกไขอะไรบาง จากนั้นคลิกบันทึกความเห็น เรื่องจะไหลเวียนกลับไป 

หองผูเสนอเรื่อง สถานะจะแจงใหทราบวาสงกลับใหแกไข 

 

3.เจาของเรื่องคลิกแฟมบันทึกเสนอ คลิกที่ชื่อเรื่องวาใหแกไขอะไร ถาขอความในบันทึกผิด

คลิกแกไขบันทึก ถขอความในเอกสารแนบผิด แกไขเอกสารแนบ แลวคลิกแนบเอกสาร เมื่อ

แกไขเสร็จแลวคลิก เสนอแฟม และเสนอไปยังผูที่สั่งใหแกไข 
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 สําหรับรองผูอํานวยการ 

1. เมื่อเขาระบบ แลว ที่เมนูรอดําเนินการ ถามีแฟมบันทึกเสนอเขา คลิกที่แฟมบันทึกเสนอ  

 

2. ปรากฏหนาตางรายการเอกสาร คลกิดําเนินการตอ 

 

3. ปรากฏรายละเอียดบันทึกขอความและเอกสารแนบ รองดําเนินการเสนอผูอํานวยการ 

แลวคลิกบันทึกความเห็น เรื่องจะไหลเวัยนไปหองผูอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 



MyOffice For school v.5                                                                          Parerless office 

โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมลิขสิทธิ์ ตองไดรับอนุญาตจากผูพัฒนาจึงสามารถนาํไปใชงานได  

ติดตอผูพัฒนา taweerath2008@hotmail.com TEL 087-8373794 

 สําหรับผูอํานวยการ 

 1.เขาระบบ 

 2.เมนูรอดําเนินการ คลิกรับแฟมเอกสาร 

  

 3.ปรากฏรายการหนังสือ คลิกดําเนินการตอ 

  

 4.ปรากฏรายละเอียดเอกสาร เลือกดาํเนินการสั่งการ คลิกบันทึกเอกสาร เอกสารไหลเวียนไปหอง

 เจาของเรื่อง 
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สําหรับผูเสนอแฟม 

 1.เขาระบบ 

 2.เมนูเอการรอดําเนนิการ คลิกรับแฟมเอกสาร 

 

3.ปรากฏรายการเอกสาร คลกินําสงธุรการโรงเรียน 

 

4.คลิกเลือกตามรายการที่ตองการ คลิกเลือกรายชื่อธุรการโรงเรียน คลิกบันทึก แฟมเอกสารไหลวียน

 ไปหองธุรการโรงเรียน 
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 สําหรับเจาหนาทีธุ่รการโรงเรียน  (สารบรรณกลาง) 

 1.เขาระบบ 

 2.เมนูเอกสารรอดําเนินการ คลิกรับแฟมเอกสาร 

  

 3.ปรากฏรายการหนังสือ คลิกชื่อเรื่อง ปรากฏรายะลเอียดเอกสาร และเอกสารแนบท่ีจะนําสง

หนวยงานตามบันทึก ใหดาวนโหลดเอกสาร เพื่อเตรียมนําสงตอไป 

  

 4.เม่ือดาวนโหลดเอกสารแลว คลิกกลับหนาแรก ดําเนินการออกเลข คลิกเมนูออกเลขหนังสือสง 
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 5.ปรากฏหนาตางแสดงการขอออกเลข คลิกบันทึกออกเลขทะเบียนสง 

  

 6.ปรากฏหนาตางแสดงเลขหนังสอืสง นําเลขไปใสในหนังสือที่เปนเอกสารเวิรด พรอมใสวันที่ และ

ลายเซ็นผูบริหาร 

  

 7.เม่ือดําเนินการเอกสารท่ีจะนําสงเรียบรอยแลว คลิกกลับหนาแรก เมนูเอกสารรอดําเนนิการ 

 ปรากฏเมนูยอย คลิกแนบไฟลสง 

 

8.ปรากฏรายการ คลิกแนบไฟล 
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9.ปรากฏฟอรม กรอกรายละเอียดตาง พรอมแนบไฟลเก็บเปนสําเนา แลวบันทึกเอกสาร 

 

10.กลับหนาแรก เมนูเอกสารรอดําเนินการ คลิกรับแฟมเอกสาร ดาํเนินการจัดเก็บบันทึกขอความ 

จากนั้นดําเนินการสงหนังสือราชการตามความตองการ เชน ถาสง เขต. นําสงทางระบบ MyOffice ของ เขต

ถาสงหนวยงานภายนอก ก็ดําเนินการสงตอทางไปรษณียตอไป 
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การออกเลขคําสั่งและการสงหนงัสือเวียน 

1. กรณีท่ีโรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนนิการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจาของเรื่องหรือ

ธุรการฝาย ดาํเนินการจัดทาํคาํสั่งเปนเอกสารเวิดร โดยเวนเลขที่คาํสั่ง ทั้งนี้ตั้งวันที่ (เวนวันท่ี)  สั่ง 

ณ วันที่ (เวนวันที)่ และไมใสชื่อผูลงนามคาํสั่ง 

2. เมื่อเตรียมเอกสารเรียบรอยแลว เขาสูระบบ Myoffice ดําเนนิการเขียนบันทึกขอความเพื่อเสนอ

ขอใหผูบริหารลงนามในคําสั่ง พรอมแจงเวียนบุคลากรตามคาํสั่ง แลวเสนอตามลาํดับเหมือนที่กลาว

แลวในการเสนอบันทึก และเมื่อผูบริหารลงนามแลว นําสงใหธุรการโรงเรียนดําเนินการตอ โดย

ธุรการดาํเนินการดังนี้ 

1. รับแฟมบันทึกเสนอ คลิกเปดเอกสารโดยคลิกที่ชื่อเรื่อง ปรากฏมีเอกสารคําสั่งแนบให

คลิกดาวนโหลดไฟลคาํสั่ง ไวในเครื่องคอมพิวเตอร  

2. จากนั้นคลิกเมนูออกเลขคําสั่ง  

 

3. ปรากฏหนาระบบออกเลขคําสั่ง กรอกรายการใหครบถวน แลวคลิกบันทึกเอกสาร 
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4. จะไดเลขที่คําสั่ง  

 

5. เปดเอกสารคําสั่งท่ีดาวนโหลดเก็บไว แลวใสเลขที่คําสั่ง ใสวันที่ ตามที่เวนวางไว ใส

ลายเซ็นผูลงนามตามที่ไดลงนามในบันทึกเสนอแฟม แลวแปลงเอกสารเปน pdf 

6. คลิกกลับหนาแรกของระบบ Myoffice จะปรากฏเมนูแฟมรอแนบไฟลคําสั่ง เพื่อเก็บ

เปนสําเนาไวในทะเบียนคําสั่ง คลิกเมนูรอแนบไฟลคําสั่ง  

 

7. ปรากฏรายการคาํสั่งท่ีรอแนบไฟล คลิกที่เคร่ืองมือแนบไฟล 

 

8. ปรากฏหนาตางใหแนบไฟลคําสั่งเก็บเปนสําเนา คลิกเลือกแนบไฟล แลวบันทึก คําสั่งจะ

ไปจัดเก็บไวในทะเบียนคําสั่ง 
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9. คลิกกลับหนาแรก คลิกเมนูแฟมบันทึกเสนอ  

 

10. ปรากฏรายการของในแฟมบันทึกเสนอ คลิกที่เครื่องพิมพเพื่อสงออกไฟลเปน PDF 

บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร เพื่อนําไวเปนหนังสือนําเวียนของคําสั่ง 

 

11. เมื่อสงออกจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ปดหนาตาง และคลิกจัดเก็บ

บันทึกขอความไวในทะเบียนบันทึก จากนั้นคลิกกลับหนาแรก เพ่ือสงหนังสือเวียนให

บุคลากรที่มีชื่อในคําสั่ง 

12. คลิกเมนูสงหนังสือเวียน 
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13. ดําเนินใสรายละเอียดพรอมแนบไฟลบันทึกขอความและไฟลคําสั่ง เพื่อสงใหบุคลากรที่มี

รายชื่อตามคาํสั่ง แลวบันทกึ เอกสารจะไหลเวียนไปหองของบุคลากรที่เลือกตามรายชื่อ

ทุกคน 

 

14. การรับหนังสือเวียน เม่ือมีการสงหนังสือเวียน รายการจะไปปรากฏที่หองของผูที่มี

หนังสือเวียนถึง ที่เมนรูอดําเนินการจะแรากฎเมนูแฟมหนังสือเวียน คลิกแฟมนี้ 

 

15. ปรากฏรายการหนังสือเวียนท่ีอยูในแฟมที่ยังไมมีการลงทะเบียนรบั คลิกเครื่องมือดู

เอกสาร  
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16. ปรากฏรายละเอียดของเอกสารพรอมมีเอกสารแนบ ซึ่งสามารถเปดอานไดทุกไฟล

เอกสาร เมื่ออานหรือดาวนธหลดเอกสารเก็บในระบบคอมพิวเตอรแลว ใหคลิกจัดเก็บ 

เอกสารก็จะไปจัดเก็บในแฟมรับหนังสือเวียน 
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การขออนุญาตไปราชการ(กรณีอยูในอาํนาจ ผอ.โรงเรียน) 

สําหรับผูเสนอคําขอ 

1. เขาระบบ MyOffice 

2. คลิกเมนูเขียนขอไปราชการ 

 

3. ปรากฏฟอรม กรอกรายการลงในฟอรมตามความตองการ แลวคลิกบันทึก 
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4. เมื่อบันทึกเสร็จ ปรากฏหนาตางแสดงรายการขออนุญาตไปราชการ คลิกเสนอแฟม 

 

 

5. เลือกเสนอหัวหนา เช็คเลือกหัวหนา แลวคลิกบันทึกเอกสาร เอกสารจะไหลเวียนไป

หองหัวหนาฝาย 
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สําหรับหัวหนา 

1. เขาระบบ MyOffice 

2. ที่เมนรูอดําเนินการ ถามีเอกสารเสนอเขาจะปรากฏแฟมขออนุญาตไปราชการ  

คลิกแฟมนี้ 

 

3. ปรากฏรายการคาํขอไปราชการในแฟม คลิกดําเนินการตอ 

 

4. ปรากฏรายละเอียด และชองทางใหนําเสนอแฟมตอ คลิกเลือกเสนอแฟมไปที่รอง

ผูอํานวยการ เลือกชื่อรองผูอํานวยการ พรอมใหความเห็น คลิกบันทึกความเห็น เรื่องจะ

ไหลเวียนไปหองรองผูอํานวยการทันที 
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สําหรับรองผูอํานวยการ 

1. เขาระบบ MyOffice 

2. ที่เมนรูอดําเนินการ ถามีเอกสารเสนอเขาจะปรากฏแฟมขออนุญาตไปราชการ  

คลิกแฟมนี้ 

 

3. ปรากฏรายการเอกสารท่ีอยูในแฟม คลิกดําเนินการตอ 

 

4. ปรากฏรายละเอียดการขออนุญาตไปราชการ คลิกเลือกเสนอผูอํานวยการ เลือกชื่อ

ผูอํานวยการ เลือกลายเซ็ยรอง แลวคลิกบันทึกเอกสาร เอกสารไหลเวียนไปหอง

ผูอํานวยการ 
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สําหรับผูอํานวยการ 

1. เขาระบบ MyOffice 

2. ที่เมนรูอดําเนินการ ถามีเอกสารเสนอเขาจะปรากฏแฟมขออนุญาตไปราชการ  

คลิกแฟมนี้ 

 

3. ปรากฏรายการเอกสารท่ีอยูในแฟม คลิกดําเนินการตอ 

 

4. ปรากฏรายละเอียดการขออนุญาตไปราชการ คลิกเลือกสั่งการ เรื่องจะกลับไปหองผู

เสนอขอ ผูเสนอขอดําเนินการจัดเก็บ เขาสูแฟมขออนุญาตไปราชการ 

 

หมายเหตุ  กรณทีี่มีการสั่งใหแกไข ใหผูเสนอขอดําเนินการแกไข แลวเสนอไปที่ผูส่ังใหแกไข

เพื่อดําเนินการตอจนจบขั้นตอน 
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การขออนุญาตลา 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกเมนูระบบการลา 

 

3. ปรากฏหนาแสดงประเภทการลา คลิกตามประเภทที่ตองการลา 

 

4. ปรากฏฟอรมการลา กรอกรายละเอียดทุกชอง แลวคลิกบันทึก 

 

 



MyOffice For school v.5                                                                          Parerless office 

โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมลิขสิทธิ์ ตองไดรับอนุญาตจากผูพัฒนาจึงสามารถนาํไปใชงานได  

ติดตอผูพัฒนา taweerath2008@hotmail.com TEL 087-8373794 

5. ปรากฏรายการการลา คลกิดําเนนิการตอ 

 

6. ปรากฏรายละเอียดตามแบบฟอรมการลา คลิกเลือกเสนอหัวหนา เอกสารจะไหลเวียนไป

หองหัวหนา 

 

สําหรับหัวหนาฝาย/หัวหนากลุมสาระ 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. ที่เมนรูอดําเนินการ ปรากฏแฟมขออนุญาตลา คลิกแฟมนี้ 

 

3. ปรากฏรายการเอกสารการลาในแฟมนี้ คลิกดําเนิการตอ 

 

4. ปรากฏรายละเอียดการลา คลิกเลือกเสนอรองผูอํานวยการ พรอมใหความเห็น เรื่องจะ

ไหลเวียนไปหองรองผูอํานวยการ 
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สําหรับรองผูอํานวยการ 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. ที่เมนรูอดําเนินการ ปรากฏแฟมขออนุญาตลา คลิกแฟมนี้ 

 

3. ปรากฏรายการเอกสารการลาในแฟมนี้ คลิกดําเนิการตอ 

 

4. ปรากฏรายละเอียดการลา คลิกนําสงเจาหนาท่ีวันลา เรื่องไหลเวียนไปหองเจาหนาที่วัน

ลา 
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สําหรับเจาหนาที่วันลา 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. ที่เมนรูอดําเนินการ ปรากฏแฟมขออนุญาตลา คลิกแฟมนี้ 

 

3. ปรากฏรายการเอกสารการลาในแฟมนี้ คลิกดําเนิการตอ 

 

4. ปรากฏรายละเอียดการลา ตรวจสอบวัน เวลา และจํานวนวันท่ีลา จากนั้นคลิกเลือก

ชวงเวลาที่ แลวเลือกปงบประมาณ คลิกนําเสนอผูอํานวยการ เรื่องไหลเวียนไปหองผุ

บริหาร 
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สําหรับผูบรหิาร ทาํหนาที่อนุญาตการลา 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. ที่เมนรูอดําเนินการ ปรากฏแฟมขออนุญาตลา คลิกแฟมนี้ 

 

3. ปรากฏรายการเอกสารการลาในแฟมนี้ คลิกดําเนิการตอ 

 

4. ปรากฏรายละเอียดการลา ดําเนินการพิจารณาสั่งการ เมื่อสั่งการแลวเรื่องจะไหลเวียน

ไปยังหองผูเสนอขออนุญาต 

 

เมื่อมีการสั่งการ เรื่องจะไปปรากฏที่หองของผูเสนอขอ ถาอนุญาตใหดําเนินการจัดเก็บ ถาไม

อนุญาตใหดําเนินการลบเอกสารท้ิง 

การบันทึกขอมูลการพัฒนาและการยกยองเชิดชูเกียรติ 

1. เขาระบบ MyOffice 

2. คลิกเมนู ID PLAN ของฉัน 
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3. ปรากฏรายการ ดังภาพ ถาตองการเพิ่มรายการ ใหคลิกเพิ่มขอมูล 

 

4. เมื่อคลิกเพิ่มขอมูล ปรากฏหนาตางฟอรมใหกรอกรายการ แลวคลิกบันทึก 

 

5. เมื่อบันทึกเสร็จจะปรากฏรายการที่ไดทําการบันทึก ถาเพิ่มขอมูลผิดใหคลิกลบเอกสาร 

แลวเพิ่มใหม 
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การใชระบบจองหองประชุม 

 1เขาระบบ 

  2คลิกระบบจองหองประชุม 

   

  3ปรากกหนารายการจองหองประชุม มีปฏิทินแสดงใหเห็นรายการจองหองประชุม

  ในแตละวัน  ถามีหองประชุมหลายหองสามารถคลิกตรวจสอบไดวามีการจองหอง

  ใดแลวในแตละวัน และถาตองการจองหองประชุม คลิกเมนู จองหองประชุม 

   

  4เม่ือคลิกเมนูจองหองประชุม ปรากฏหนาตางใหกรอกรายการการจอง  

  กรอกรายการใหครบทุกชอง แลวคลิกบันทึกจองหอง 
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  5เม่ือบันทึกแลว  ปรากฏหนาตางแสดงผลการบันทึก และถาตองการจองอีก 

  สามารถคลิกจองหองประชุมตอได หรือถาไมมีรายการจอง ใหคลิก ปดหนาตางนี้ 

  และเพ่ือดูรายการหองที่จอง  

   

  6เม่ือปดหนาตางการจองแลวใหกด รีเฟรช หนารายการจองหองประชุม รายการที่

  จองจะปรากฏขึ้นในปฏิทิน และรายการจองหองประชุมของบุคคลดานลางปฏทินิ 
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ระบบปฏิทินการปฏิบัติงานผูบริหาร 

  เปนปฏิทินที่ใชในการลงนัดงานของผูบริหาร (ผูอํานวยการและรองผูอาํนวยการ) 

โดย ดําเนินการดังนี้ 

  1เขาระบบคลิดเมนูปฏิทินการปฏิบัติงานผูบรหิาร 

   

  2ปรากกหนาแสดงปฏิทินแสดงรายการ และรายการนัดหมายของผูบรหิาร ถา 

  ตองการลงนัดใหผูบริหาร คลิก เมนู บันทึกปฎิทิน 

   

  3ปรากฎหนาตางใหบันทึกรายการปฏิทินนัดงาน     

  กรอกรายการใหครบทุกชอวรายการ แลวคลิกเพิ่มรายการในปฏิทิน 
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 ระบบจําทํางบประมาณโครงการและการรายงานผลการดําเนินงาน 

 สําหรับเจาหนาที่แผนงาน/โคงการ/งบประมาณ 

1. เมื่อเขาระบบ myoffice จะมีเมนูพิเศษสําหรับเจาหนาที่แผนงานงบประมาณ  

 

2. เมื่อจัดทําแผนงานโครงการประจําปเรียบรอยแลว ใหกําหนดผูรายงานโครงการ ซึ่งเปนเจาของ

โครงการตามที่อยูในเลมแผนปฏิบัติการประจําป 

 

3. เมื่อกําหนดผูรายงานโครงการเสร็จ จึงมาดาํเนินการบันทึกชื่อโครงการ งบประมาณ และ

ผูรับผิดชอบทุกโครงการ 
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4. เมื่อมีการเบิกจายงบประมาณโครงการ เจาหนาที่การเงนิเขาไปบันทึกการเบิกจาย โดยคลิกเมนู

ผลการใชงบประมาณ ปรากฏรายการโครงการ คลิกสัญลักษณ เครื่องหมาย บวก เพื่อลงรายการ

เบิกจาย 

 

 

5. ลงรายการเบิกจายแลวบันทึก  

 

6. ดําเนินการลงรายการจนครบตามที่ไดมีการเบิกจาย  แตละรายการถามีการลงผิดพลาดสามารถ

แกไขหรือลบรายการได  

 

7. กรณีที่มีการยีมเงิน และมีการสงคืน ตอนลงรายการสงคืน ใหใสเครื่องหมายงบ ลบ ที่จํานวนเงิน

ที่สงคืน 

 

 

หมายเหตุ  เม่ือมีการเบิกจายงบประมาณทุกโครงการ หรือมีการตรวจสอบการดําเนินงานของแตละ

โครงการ ผูบริหารสามารถติดตามไดจากเมนูสรปุรายงานผลโครงการ 
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 สําหรับเจาของโครงการ เมื่อดาํเนินการจัดกิจกรรมเสร็จ สงเอกสารรายงานผลไดดังนี้ 

 1. เมื่อเขาระบบ myoffice จะปรากฏเมนูสงเอกสารรายงาน 

  

 2.ปรากฏหนารายชื่อโครงการ ใหคลิก แนบไฟลเพิ่ม เพื่อสงเอกสารรายงานโครงการ 

  

 3.ปรากฏหนาตางใหทําการแนบไฟล แลวบันทึก  สามารถแนบไดครั้งละ 1 ไฟล  
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ระบบรายงาน 

 ระบบรายงานขอมูลจัดเก็บ ดังนี้ 

1. ระบบรายงานแฟมสวนบุคคล จะเก็บเรื่องของเฉาะบุคคลนั้นๆที่ดําเนินการ ประกอบไป

ดวย 

 -แฟมบันทึกเสนอ 

 -แฟมรบัหนังสือราชการ 

 -แฟมสงหนังสือราชการ 

 -แฟมรบัหนังสือเวียน 

 -แฟมสงหนังสือเวียน 

 -แฟมขออนุญาตไปราชการ 

 -แฟมขออนุญาตลา 

 -แฟมขอมูลการพัฒนา 

 -แฟมสถิติการลา 

 -ฯลฯ 

2. รายงานระดับสาํนักงาน เก็บขอมูลทั้งระบบ บุคลากรท่ีมีสิทธิการดรูายงาน จะเปนระดบั

ผูบรหิาร ประกอบดวย 

 -ทะเบียนบันทึกขอความ 

 -ทะเบียนรับหนังสอืราชการ 

 -ทะเบียนสงหนังสือราชการ 

 -ทะเบียนหนังสือเวียน 
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 -ทะเบียนคาํสั่ง 

 -ทะเบียนการขออนุญาตไปราชการ 

 -ทะเบียนวันลา 

 -สถิติการลา 

 -ทะเบียนขอมุลการพัฒนา 

 ฯลฯ 

 

 

 

พัฒนาโปรแกรมโดย  

นายทวีรัตน  เทพนะ  ครูโรงเรียนบานหนาควนลัง ชวยราชการ สพป.สงขลา เขต 2 

e-mail : taweerath2008@hotmail.com Tel 087 8373794 

 


