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คู�มอืการใช�งาน ระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส� 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

 
เข�าไปที่หน�าเว็บเพจ http://202.129.37.108/content 
 

 
รูปท่ี 1 หน�าหลักระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส3 

 

 
รูปที่ 2 หน�าจอเข�าสู4ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส3 
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หน�าแรกระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส3 
 

 
รูปที่ 3 หน�าจอเมนูหลัก 

*** รูปภาพในเอกสารบางหน�าจอ อาจแสดงผลไม4ตรงกับโปรแกรม ซ่ึงจะแตกต4างบ�างเล็กน�อยข้ึนอยู4กับ เวอร3ช่ัน
โปรแกรมล4าสุดที่พัฒนา แต4ขั้นตอนการใช�งานโปรแกรมยังคงหลักการทํางานไว�เหมือนเดิม 

 
แผนผังภาพรวมการรับ-ส4งหนังสอื 
 หน4วยงานภายนอก กลุ4มงานภายใน 
ทะเบียนหนังสือรับ รับจากหน�วยงานภายนอก 

ข้ันตอนการรับ 
1. เปEดซองจดหมาย 
2. สแกนหนังสือ(Save As File)  
3. เลือกเมนู > ทะเบียนหนังสือรับ 
4. เลือกสร�างหนังสือ – รับภายนอก 

รับจากกลุ�มงานภายใน 
ข้ันตอนการรับ 

1. เลือกเมนู > ทะเบียนหนังสือรับ 
2. เลือกหนังสือ ท่ีเข�ามา 
3. กดปุSมรับหนงัสือ 

5. ส4งต4อกลุ4มงานภายใน(ถ�าม)ี 4. ส4งต4อกลุ4มงานภายใน(ถ�าม)ี 
ทะเบียนหนังสือส�ง ส�งไปหน�วยงานภายนอก 

ข้ันตอนการส4ง 
1. เลือกเมนู > ทะเบียนหนังสือส4ง 
2. จองเลขหนังสือ  
3. นําเลขท่ีได�รับ บันทึกลงในหนังสือส4ง  
4. สแกนหนังสือ(Save As File)  
5. เลือกเลขหนังสือท่ีจอง - ส4งภายนอก  
6. พิมพ3รายละเอียดหนังสือ 
7. กดปุSมส4งหนงัสือ 

 

ส�งไปกลุ�มงานภายใน 
ข้ันตอนการส4ง 

1. เลือกเมนู > ทะเบียนหนังสือส4ง 
2. จองเลขหนังสือ  
3. นําเลขท่ีได�รับ บันทึกลงในหนังสือส4ง  
4. สแกนหนังสือ(Save As File)  
5. เลือกเลขหนังสือท่ีจอง – ส4งภายใน 
6. พิมพ3รายละเอียดหนังสือ + เลือก

หน4วยงาน หรือ กลุ4มงานภายใน  
7. กดปุSมส4งหนงัสือ 
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ทะเบียนรับหนังสือ 
 ใช�สําหรับลงทะเบียนหนังสอืที่รับเข�ามา จากภายนอกหรือภายในกลุ4มงาน สามารถรับหนังสือ 
และกําหนดการเก็บเข�าแฟYม กําหนดระยะเวลาการเก็บหนังสือได� 
 
ทะเบียนส�งหนังสือ 
 ใช�สําหรับลงทะเบียนส4งหนังสอืทีอ่อกจากหน4วยงาน โดยสามารถลงทะเบียนส4งไปภายนอก
และยังสามารถส4งไปภายในกลุ4มงานได� ระบบการส4งหนังสอืสามารถยกเลิกการส4งหนังสอื มีการแจ�ง
เตอืนไปยังผู�รับปลายทางได� หนังสอืส4งสามารถกําหนดการเก็บเข�าแฟYม กําหนดระยะเวลาการเก็บ
หนังสอืได� 
 
ประวัติการรับ-ส�ง หนังสือ 
 ใช�สําหรับดูการรับ-ส4งหนังสอื โดยเรียงลําดับตามช4วงเวลาการรับ-ส4งหนังสอื 
 
สรุปการ รับ-ส�ง หนังสือ 
 ใช�สรุปการรับ-ส4งหนังสอื ในแต4ละวัน/เดอืน/ปZ 
 
  
ทะเบียนหนังสือรับ 

1. รับหนังสือจากกลุ4มงานภายใน (ยกเลิกเมนูน้ี ใช�รับทางทะเบียนหนังสือรับ แบบออนไลน�) 
1.1 เลอืกทะเบียนหนังสอืรับ 

1.2. เลอืกหนังสอื / กดปุSมรับหนังสือ 

2. รับหนังสือจากหน4วยงานภายนอก 

2.1. เลอืกรับภายนอก 

2.2. พิมพ3หนังสือ / กดปุSมรับหนังสือ 
3. การเก็บเข�าแฟYม 

3.1. เลอืกแฟYมที่ต�องเก็บ (สามารถเพ่ิมแฟYมได�) 
4. การต้ังค4าเวลาอายุหนังสอืทีต่�องการจัดเก็บ 

4.1. เลอืกปZทีต่�องจัดเก็บ (1-10 ปZ) 
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รูปที่ 4 หน�าจอเข�าสู4ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส3 

 
 
 

 
รูปท่ี 5 หน�าจอการรับหนังสือภายใน 
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รูปท่ี 6 หน�าจอการรับหนังสือภายนอก 

 
 

รูปท่ี 7 หน�าจอการจัดเก็บเข�าแฟYม และการกําหนดอายุการเก็บหนังสือ 
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ทะเบียนหนังสือส�ง 
1. ส4งหนังสอืไปยังกลุ4มงานภายใน 

1.1. จองเลขหนังสอื / บันทึกเลขจองลงในหนังสอื / สแกนหนังสอืส4ง 

1.2. เลอืกเลขหนังสอืส4ง / พิมพ3หนังสอื / เลอืกหน4วยงาน / กดปุSมส4งหนังสอื 

2. ส4งหนังสอืไปภายนอกหน4วยงาน 
2.1 จองเลขหนังสอื / บันทกึเลขจองลงในหนังสอื / สแกนหนังสอืส4ง 

2.2. เลอืกเลขหนังสอืส4ง / พิมพ3หนังสอื / พิมพ3ช่ือหน4วยงานภายนอก / กดปุSมส4งหนังสอื 

3. การเก็บเข�าแฟYม 

3.1. เลอืกแฟYมที่ต�องเก็บ (สามารถเพ่ิมแฟYมได�) 
4. การต้ังค4าเวลาอายุหนังสอืทีต่�องการจัดเก็บ 

4.1. เลอืกปZทีต่�องจัดเก็บ (1-10 ปZ) 
 
 

 

 
รูปท่ี 8 หน�าจอการส4งหนังสือภายนอก 
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รูปที่ 9 หน�าจอการเลือกส4งหนังสือภายใน 

 
 
 

 
รูปที่ 10 หน�าจอการส4งหนังสือภายนอก 
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รูปท่ี 11 หน�าจอการส4งหนังสือภายใน (สามารถยกเลิกการส4งแต4ละหน4วยงานได�) 

 
 
 

 
รูปท่ี 12 หน�าจอการส4งหนังสือภายใน (สามารถยกเลิกการส4งทั้งหมดได�) 
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ประวัติการ รับ-ส�ง หนังสือ 
 

 
รูปท่ี 13 หน�าจอประวัติ รับ-ส4งหนังสือ 

สรุปการ รับ-ส�ง หนังสือ 
 

 
รูปท่ี 14 หน�าจอสรุปการรับส4งหนังสือ 
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การช�วยเหลอื 
 

ป[ญหาการใช�งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส3, การเข�าเว็บไซต3, การขอลงทะเบียนผู�ใช�งาน  
ติดต4อ 

กลุ4มงานพัฒนายุทธศาสตร3สาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร.056-990354 

 
ป[ญหาการใช�งานด�านเทคนิค, แนะนํา ติชม เพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส3  
ติดต4อ  

sathit@inbox.com  
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