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เอกสารประกอบการบรรยาย

นายอภิชาติ    กนกสิงห์

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.ก าแพงเพชร

วันท่ี 25 ธันวาคม 2555 ห้องประชุม 202 สสจ.กพ.

เริ่มใช้งาน 1 มกราคม 2556

ประเภทหนังสือ ปี 2554 ปี 2555

ปกติ 817 1,222

ด่วน 26 65

ด่วนมาก 49 51

ด่วนท่ีสุด 123 214

รวม (ฉบับ) 1,015 1,552

จ านวนหน้าท้ังหมด (หน้า) 4,617 3,245

จ านวนท่ีพิมพ์ (หน้า) 106,354 45,208

คิดเป็นปริมาณกระดาษ (รีม) 212 90

จ านวนท่ีพิมพ์คิดจากจ านวนหน้า X จ านวนการดาวน์โหลด 

ซึ่งในปี 2554 เปิดให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้รับสามารถโหลดหนังสือได้ 

ท าให้ปริมาณการดาวน์โหลดสูงกว่าปี 2555

เปรียบเทียบปรมิาณหนังสือส่งใน E-Office ของระบบเดิม
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ประโยชน์ท่ีได้รับ

- ความรวดเรว็ (ขึ้นอยู่กับการเขา้มาโหลดเอกสารของผู้รับ)

- ประหยัดกระดาษในสว่นของผู้ส่งหนังสือ

- ไม่มหีนังสือสญูหาย

- ค้นหาหนังสือย้อนหลงัได้

ข้อด้อย

- ส่งจากจังหวัดให้ระดับอ าเภอได้เพียงด้านเดียว

ระบบใหม่ท าอะไรได้บ้าง ?

1. สสจ. สามารถรับหนังสือจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง(ECMS)

2. สสจ. ลงทะเบียนรับหนังสือได้ทุกฉบับ(รวมถึงกระดาษ) ซึ่งจะท าให้หนังสือ

ทุกฉบับท้ังส่งและรับ ถูกบันทึกเข้าระบบ ช่วยให้ง่ายต่อการสืบค้น

3. มีระบบลงทะเบียนออกเลขท่ีหนังสือของ สสจ. และศาลากลาง

4. ฝ่าย/กลุ่มงานสามารถส่งหนังสือเวียนภายใน สสจ. ได้

5. ฝ่าย/กลุ่มงานสามารถส่งหนังสือให้ รพ.และ สสอ. ได้เหมือนเดิม

6. รพ./สสอ. สามารถส่งหนังสือให้ สสจ. และ รพ./สสอ. อื่นได้

7. หน่วยงานผู้ส่งหนังสือสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือท่ีส่งได้

8. ฯลฯ
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กฎหมายทีร่องรับหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์

พรบ.ว่าด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
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กฎหมายทีร่องรับหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

หลักการแปลงเอกสารและข้อความ
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อายุการเก็บหนังสือ

อายุการเก็บหนังสือ
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ส าหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ 

สสจ.ก าแพงเพชร(ADMIN)

เมนูส าหรับเปลี่ยนรหัสผา่น

รหัสผ่านท่ีเปล่ียนต้องม ี5 หลัก

และเป็นตัวเลขเท่านั้น

ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเปลี่ยนรหัสผา่นได้

ตลอดเวลา

หากลืมรหัสผา่น ใหต้ิดต่อ จนท.สารบรรณจงัหวัด
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การตัง้ค่าเริม่ต้นต่างๆ ของ จนท.สารบรรณจังหวดั

1 2

การเพิ่มช่ือหน่วยงานเข้าระบบ

จนท.สารบรรณ ต้องเพิ่ม

ข้อมูลหน่วยงานภายนอก

ท่ีต้องส่งหนังสือถึง 

เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ มี

ตัวเลือกกรณีต้องส่ง

หนังสือถึงหน่วยงาน

ภายนอก โดยสามารถ

ทยอยเพิ่มข้อมูลได้

ตลอดเวลา
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การตัง้ค่าเลขที่หนังสือกลางปี

ในกรณีท่ีไม่ได้เริ่มต้นใช้ระบบน้ีต้นปีปฏิทิน

โดยให้บันทึกเลขท่ีสุดท้ายที่ใช้ไปของหนังสือแต่ละ

ประเภทท้ังหนังสือรับ ,หนังสือส่ง และหนังสือเวียน

การก าหนดเลขหนังสือศาลากลาง

การเพิ่มผู้ใช้งานของฝ่าย-กลุ่มงาน

ในแต่ละฝ่ายสามารถมีผู้ใช้งาน(USER) ได้มากกว่า

1 คน  ซึ่งเมื่อเพิ่มชื่อแล้วระบบจะก าหนดรหัสผ่าน

อัตโนมัติคือ “12345” 

   เพื่อความปลอดภัยเมื่อ USER ล็อกอินเข้าระบบ 

ขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อน เป็นอันดับแรก
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การเพิ่มผู้ใช้งานของ รพ./สสอ.

ในแต่ละฝ่ายสามารถมีผู้ใช้งาน(USER) ได้มากกว่า

1 คน  ซึ่งเมื่อเพิ่มชื่อแล้วระบบจะก าหนดรหัสผ่าน

อัตโนมัติคือ “12345” 

   เพื่อความปลอดภัยเมื่อ USER ล็อกอินเข้าระบบ 

ขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อน เป็นอันดับแรก

จนท.สารบรรณจงัหวัด  - รับหนังสือ

หนังสือที่ส่ง

มาทางเว็บ

ECMS=หนังสือ

จากกระทรวง

ส าหรับ

ลงทะเบียน

รับหนังสือ

ที่เป็น

เอกสาร
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จนท.สารบรรณจงัหวัด  - รับหนังสือ

การรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียดหนังสอืว่ารายละเอียดครอบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เช่น  เลขที่ส่ง,

วันที่ส่ง,เรียน เป็นต้น
=

ส าหรับเปลี่ยนฝ่ายท่ีรบัหนังสือ หากพบว่า สสอ./รพ. ส่งหนังสือถึงฝ่าย

ที่ไม่ถูกต้อง
=

ส าหรับลงรับหนังสอื เม่ือรับแล้ว ระบบจะเพิ่มเลขทีร่ับ สสจ. และฝ่ายเจ้าของ

หนังสือจะสามารถมองเห็นหนังสอืฉบับนี้เพื่อลงรับของฝ่ายได้
=

ตีกลับหนังสือ หากพบว่าหนังสือไม่ถูกต้อง โดยตอ้งระบุเหตุผลให้ชดัเจน=

กรณรีับหนังสือ ECMS จะต้องระบุฝ่ายเจ้าของหนงัสือให้ถูกต้อง=

จนท.สารบรรณจงัหวัด  - รับหนังสือ

การลงรับหนังสือเอกสาร
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จนท.สารบรรณจงัหวัด  - รับหนังสือ

การลงรับหนังสือเอกสาร

ดูหนังสือที่

ลงรับวันน้ี

ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน - ล็อกอินเข้าระบบ
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ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – ตั้งค่ากลุ่มงาน

1 2 3

ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การรับหนังสือ

ดูรายละเอียดหนังสอื=

ส าหรับเปลี่ยนฝ่ายท่ีรบัหนังสือ หากพบว่า ไม่ใช่หนังสือฝ่ายตนเอง=

บันทึกรับหนงัสือ ระบบจะลงเลขรบัของฝ่ายอัตโนมัติ=

หนังสือเป็นแบบไฟล์ PDF=

หนังสือเป็นแบบเอกสารกระดาษ=
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ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การรับหนังสือ

หากหนังสือท่ีรับเป็นไฟล์ PDF เมื่อบันทึกรับจะมีหน้าต่างให้ดาวน์โหลดหนังสือ

ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การส่งหนังสือ

การส่งหนังสือของฝ่าย/กลุ่มงานจะมีขั้นตอน ดงันี้

   1. เสนอหนังสือผู้บริหาร

   2. SCAN หนังสือให้อยูในรูปแบบไฟล์ PDF

3. ออกเลขที่ส่งของส านักงาน หรือ ศาลากลาง ในระบบ

   4. บันทึกหนังสอืส่ง 
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ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การส่งหนังสือ

# ออกเลขที่หนังสือส่งส านักงาน
หากฝ่ายยังไม่ได้ก าหนดเลขท่ี

หนังสือของฝ่าย จะไม่สามารถ

ออกเลขได้

เมื่อออกเลขที่หนงัสือส่งเรยีบร้อยแล้ว

หนังสือจะมีสถานะเป็นรอการส่ง โดยหนังสือที่รอการส่งทัง้หมดจะถูก

แสดงให้เห็นท้ังหมดดา้นลา่ง

ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การส่งหนังสือ

# ออกเลขที่หนังสือส่งส านักงาน

หนังสือท่ีออกเลขแล้ว 

และรอการส่งท้ังหมด
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ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การส่งหนังสือ

# ออกเลขที่หนังสือส่งศาลากลาง

ระบบจะแสดงให้ทราบว่ามหีนังสือประเภทใดบ้างที่

สามารถออกเลขสง่ได ้ซึง่จะสามารถออกเลขได้เฉพาะ

ประเภทที่มีเครื่องหมาย       เทา่นั้น 

(ต้องแจ้ง จนท.สารบรรณ เพื่อเพิม่เลขสง่ศาลากลาง)

ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การส่งหนังสือ

# บันทึกข้อมูลหนังสือส่ง
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ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การส่งหนังสือ
# บันทึกข้อมูลหนังสือส่ง

กรณีระบุว่าจะส่งเป็นไฟล์ 

PDF จะมีช่องให้เลือกไฟล์

ระบุว่าส่งถึง รพ./สสอ. จึงเลอืก

ติ๊กส่งได้เฉพาะกลุ่มน้ีเท่านั้น 

กลุ่มอื่นไม่สามารถส่งได้

ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การส่งหนังสือ
# บันทึกข้อมูลหนังสือส่ง

กรณีระบุวา่จะส่งแบบ

เอการกระดาษ

ระบุว่าส่งถึงหน่วยงานนอกจึง

เลือกติ๊กส่งได้เฉพาะกลุ่มน้ีเท่านัน้ 

กลุ่มอื่นไม่สามารถส่งได้
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ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน – การติดหนังสือส่ง

โรงพยาบาล/สสอ. - ล็อกอินเข้าระบบ
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โรงพยาบาล/สสอ.– ตั้งค่าหน่วยงาน

1 2

โรงพยาบาล/สสอ. – การรับหนังสือ

หนังสือเข้าใหม่ทั้งหมดของหน่วยงานน้ี

คล๊ิกท่ี       เพื่อลงรับหนังสือ
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โรงพยาบาล/สสอ. – การรับหนังสือ

โรงพยาบาล/สสอ. – การบันทึกเลขรับหนังสือ

หนังสือรอบันทึกเลขรับ
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โรงพยาบาล/สสอ. – การบันทึกเลขรับหนังสือ

เมื่อฝ่าย/กลุ่มงาน ตดิตามดูสถานะหนงัสือส่งของตนเองจะพบวา่

มีหน่วยงานท่ีรับหนงัสือไปแล้วกี่แห่ง เลขที่รับอะไร ใครเป็นคนรับหนังสือ

โรงพยาบาล/สสอ. – การส่งหนังสือ
หากยังไม่มีท่ีหนังสือ

คล๊ิกท่ีน่ีเพ่ือไปบันทึกท่ี

หนังสือของหน่วยงาน

เลือกหน่วยงานท่ีจะ

ส่งถึงได้เพียง 1 แห่ง

เท่านั้น
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โรงพยาบาล/สสอ. – การติดตามหนังสือส่ง

หนังสือส่งถึง สสจ.ผ่านเว็บไซต์

หนังสือส่งถึง สสจ. ลงรับโดยงานสารบรรณจังหวัด

หนังสือส่งถึงหน่วยงานระดับเดียวกัน

โรงพยาบาล/สสอ. – การติดตามหนังสือส่ง

รายละเอียดการรับหนังสือ

ของจงัหวัด
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ทะเบียน & รายงาน

Mobile :  0864404541

Office  :  055 705191

E-Mail : chatpkt@yahoo.com

ssjkp@hotmail.com

มีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ

Q&A


