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คู่มือการทดสอบใชง้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจ์งัหวดัรอ้ยเอ็ด 

คู่มือการทดสอบใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 

  
1. เข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชท "e-Sarabun-จ.ร้อยเอ็ด" ด้วยการ Scan QR code  
หรือผ่านลิงค์ https://line.me/R/ti/g/AjuU1R7ZPK   ใช้งานสำหรับ แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ,  
ขอรับคำแนะนำการใช้งาน , ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามแนวทาง 
การใช้งานที่จังหวัดกำหนด และตามกฎหมายกำหนด 
 

 
 

2. ตั้งค่าโปรไฟล์ ชื่อเล่น ตามรูปแบบที่กำหนด เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน ดังนี้ 
 - ใช้ชื่อย่อหน่วยงานนำหน้า ตามด้วยชื่อตนเอง  ดังนี้  ชื่อย่อหน่วยงาน (ชื่อเรียกตนเอง) 
ตัวอย่าง สนจ.รอ. (ภานุพงษ)์ 
 ท้องถิ่นจังหวัด (ภานุพงษ์) 
 อบจ.รอ. (ภานุพงษ์) 
 อ.เมืองร้อยเอ็ด (ภานุพงษ์) 
 กกต.รอ. (ภานุพงษ)์ 
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คู่มือการทดสอบใชง้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจ์งัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 
 
 
3. เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 1   
โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดให้ 

 
 
4. เมื่อเข้าสู่ระบบให้ตรวจสอบข้อมูลมุมขวาบน ดังนี้  

- Login ของหน่วยงาน  
- ชื่อหน่วยงาน 

หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้บันทึกภาพหน้าจอ และแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขในไลน์โอเพนแชท  
e-Sarabun-จ.ร้อยเอ็ด  

 
 
5. ให้หน่วยงานศึกษาการใช้งานในการรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ได้ที่ https://qrgo.page.link/hu8jV หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้ 

https://qrgo.page.link/hu8jV
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คู่มือการทดสอบใชง้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจ์งัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 
6. สารบรรณกลางจังหวัดร้อยเอ็ด จะทำการทดสอบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยให้ดำเนินการทดสอบทุกวันทำการ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 วันละ 1 เรื่อง เป็นอย่างน้อย ดังนี้ 

6.1 “การลงรับหนังสือ” สารบรรณกลางจังหวัดร้อยเอ็ด จะทำการส่งหนังสือไปยังทุกหน่วยงาน 
ในจังหวัด เพ่ือทดสอบการรับหนังสือจากสารบรรณกลาง โดยให้หน่วยงานดำเนินการรับหนังสือจากสารบรรณกลาง 
ตามคู่มือที่กำหนด 

6.2 “การสร้างหนังสือ” ให้หน่วยงานทำการสร้างหนังสือเพ่ือทดสอบการส่งหนังสือมายังสารบรรณกลาง
จังหวัดร้อยเอ็ดตามคู่มือที่กำหนด 

ตัวอย่าง การทดสอบรับหนังสือจะมีสองส่วน “หนังสือภายใน” และ “หนังสือภายนอก” 
 หนังสือภายใน คือหนังสือที่ส่งเข้ามาในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 จะสามารถกดท่ีรายการเพ่ือตรวจสอบและลงรับได้ทันที โดยสารบรรณกลางจะจัดส่งหนังสือให้ท่านทุกวัน
เพ่ือทำการทดสอบการรับหนังสือ 
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คู่มือการทดสอบใชง้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจ์งัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 หนังสือภายนอก คือหนังสือที่ท่านได้รับจากภายนอกระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เอกสาร 
จาก E-mail กลาง , เอกสารจากไปรษณีย์ , เอกสารจากช่องทางอ่ืน ๆ 
 ให้ทำการทดสอบโดยนำหนังสือที่ท่านได้รับในแต่ละวัน บันทึกข้อมูลเข้าในระบบตามคู่มือ 

 
 

 

ตัวอย่าง การทดสอบสร้างหนังสือให้ระบุข้อมูลตามนี้ 
 เลขที่หนังสือ    ระบุเลขที่หนังสือหน่วยงาน ตามด้วย “ทดสอบ” ต่อด้วยเลขจำนวนครั้งที่ทดสอบ 
 ถึง  เลือกเป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด” 
 เรื่อง ระบุชื่อเรื่องว่า “ชื่อหน่วยงาน ทดสอบระบบ ครั้งที่” ต่อด้วยเลขจำนวนครั้งที่ทดสอบ 
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คู่มือการทดสอบใชง้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจ์งัหวดัรอ้ยเอ็ด 

ตัวอย่าง การทดสอบออกเลขจะมีสองส่วน “ออกเลขหน่วยงาน” และ “ออกเลขจังหวัด” 
 ให้หน่วยงานที่จำเป็นต้องออกเลขจังหวัด ทดสอบในการออกเลขทั้งส่วนของหน่วยงาน และจังหวัด 
 ให้หน่วยงานที่ไม่จำเป็นต้องออกเลขจังหวัด ทดสอบเฉพาะในส่วนของการออกเลขหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 เลือกส่งหนังสือไปที่หน่วยงาน “สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (สารบรรณกลาง)” 
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ตัวอย่าง การทดสอบสำรองเลข ให้ทดสอบด้วยการสำรองเลขอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสัปดาห์ถัดไป 
ให้ทดสอบนำเอาเลขที่สำรองมาใช้งาน 

 
 
 
 
ตัวอย่าง การทดสอบเมนูรายงาน ให้ทดสอบโดยการเลือกดูรายงานแต่ละเมนูในช่วงวันที่ทดสอบระบบ คือ  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
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7. การทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัด ร้อยเอ็ด มีการดำเนินการทุกวันทำการระหว่าง 
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ภายหลังเสร็จสิ้นจะทำรายงานสรุปผลการทดสอบใช้งานเพ่ือปรับปรุงในการใช้งาน
จริงก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ต่อไป  หากท่านพบปัญหาหรือมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมให้บันทึกภาพหน้าจอและ 
แจ้งมายังกลุ่มไลน์โอเพนแชท " e-Sarabun-จ.ร้อยเอ็ด" เพ่ือจังหวัดจะได้สรุปปัญหาแจ้งให้ผู้พัฒนาแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป 
 
8. ภายหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด จะกำหนดแนวทางการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ท่ านถือปฏิบัติต่อไป หากมีคำแนะนำในการปฏิบัติ ให้ แจ้ งทางกลุ่ มไลน์ โอเพนแชท  
" e-Sarabun-จ.ร้อยเอ็ด" เพ่ือรวบรวมสรุปแนวทางการใช้งานต่อไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
 

 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF
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แนวทางการใช้งานระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

  

 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จังหวัดร้อยเอ็ดจะปรับเปลี่ยนระบบการใช้งานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยจะใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ควบคู่กับระบบงานสารบรรณ (รับ-ส่งหนังสือ) แบบเดิม เพ่ือรองรับการ

ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2564  ข้อที่  7              

ได้กำหนดให้การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  และข้อที่ 10 

กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณ หรืออย่างน้อยต้องมี

ที่อยู่ ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ                

จึงได้กำหนดแนวทางการใช้งานระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 

 

การสำรองเลข 

 หลักเกณฑ์การสำรองเลข สำหรับหนังสือที่อยู่ระหว่างรอลงนาม และหนังสือที่มีกำหนดเวลาภายใน

กำหนดเฉพาะตัวเท่านั้น สรุปขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ทำรายการ “สำรองเลข” -> “สำรองเลขท่ัวไป” -> “ + เพ่ิม”  

 2. เลือกหน่วยงานร้องขอ  กรณี ออกเลขหน่วยงาน ให้เลือก “ชื่อหน่วยงานของตนเอง” 

     กรณี ออกเลขจังหวัด ให้เลือก “สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (สารบรรณกลาง)” 

 3. เลือกประเภทสมุดทะเบียนที่ต้องการสำรองเลข 

 4. ระบุจำนวนเลขท่ีสำรอง กดปุ่ม “บันทึก” 

 

การออกเลขหนังสือ/คำสั่ง 

 การออกเลขจังหวัด สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่มี หนังสือส่ง หนังสือเวียน  

แ ล ะ ห นั ง สื อ ค ำ สั่ ง ที่ ล ง น า ม โด ย ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด  ผู้ ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แ ท น  

หรือผู้รักษาราชการแทน เท่านั้น  หน่วยงานอื่น ๆ ให้ใช้เฉพาะ ออกเลขหน่วยงาน สรุปขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ทำรายการ “สร้างหนังสือ” -> “สร้างหนังสือ(จังหวัด)” -> “ + เพ่ิม”  

     กรณีสร้างหนังสือคำสั่ง ให้เลือกประเภทหนังสือเป็น “หนังสือสั่งการ/คำสั่ง”  

     กรอกรายละเอียดตามฟอร์ม แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

*กรณีหน่วยงานมีระบบออกเลขของหน่วยงานเอง ให้พิมพ์เลขที่หนังสือของหน่วยงานแล้วตามด้วย “/e” 

พร้อมแนบไฟล์ PDF ของหนังสือในขั้นตอนนี้ก่อนกดปุ่ม “บันทึก” 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF
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 2. ในรายการ “#ออกเลขหนังสือภายใน” กรณี ออกเลขหน่วยงาน ให้เลือก “เลขหน่วยงาน” 

  กรณี ออกเลขจังหวัด ให้เลือก “เลขจังหวัด” 

 3. เลือกสมุดทะเบียน  กรณี ออกเลขหนังสือ เลือก “สมุดทะเบียนส่งภายนอก (จังหวัด)” 

  กรณี ออกเลขคำสั่ง เลือก “สมุดทะเบียนส่งภายนอก (คำสั่ง)” 

 4. กรณีใช้เลขที่สำรอง  เลือก “ใช้เลขสำรอง” แล้วเลือกเซ็ตเลขสำรองที่มีให้เลือก 

 5. นำเลขท่ีได้รับเขียนใส่ใน หนังสือ/คำสั่ง ที่ลงนามแล้ว และสแกนเป็นไฟล์ PDF เพ่ือนำไปแนบไฟล์ 

 6. กลับไปที่รายการสร้างหนังสือ เลือก รายการที่ได้ออกเลขไปแล้ว และกดปุ่ม “ดูรายละเอียด” 

 
 7. เลือกปุ่ม “เพ่ิมเอกสารแนบ” -> “เลือกไฟล์” -> “อัพโหลดไฟล์” ปิดกล่องป๊อปอัพ 

 8. เลือกปุ่ม “บันทึก”  

กรณีหน่วยงานผู้รับอยู่ภายในระบบงานสารบรรณฯ ให้เลือก “ส่งหนังสือ” เพ่ือส่งหนังสือได้ทันที 

กรณีหน่วยงานผู้รับไม่ได้อยู่ในระบบงานสารบรรณฯ ให้นำไฟล์ส่งทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลางของ

หน่วยงานผู้รับหนังสือ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดในระเบียบฯ 

 

การส่งหนังสือในระบบสารบรรณฯ 

 การส่งหนังสือถึง “ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด” สำหรับหน่วยงานภายในจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดให้

ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้น สำหรับหน่วยงานภายนอกจังหวัด

สามารถส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลางของจังหวัด สรุปขั้นตอน ดังนี้ 

 1. หลังจากข้ันตอนออกเลขเสร็จสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม “ ^ ส่งหนังสือ” 

 2. ในรายการ “#ลงทะเบียนส่งหนังสือ” เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งไว้ในรายการด้านขวา 

 
 3. กดปุ่ม “ ลงสมุดส่ง”   

 4. สามารถตรวจสอบสถานะการส่งหนังสือได้จากรายละเอียดหนังสือหัวข้อ “เส้นทางเดินของ

หนังสือ” 
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การรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 การรับหนังสือมี 2 ส่วน คือ  

 หนังสือภายนอก หมายถึง หนังสือที่หน่วยงานได้รับผ่านช่องทางอ่ืน ๆ นอกจากระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดร้อยเอ็ด 

 หนังสือภายใน หมายถึง หนังสือที่ส่งให้หน่วยงานทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัด

ร้อยเอ็ด 

 

การรับหนังสือภายใน 

 ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณตรวจสอบหนังสือรับภายในเป็นประจำ ไม่น้อยกว่าวันละสองครั้งในเวลา

ราชการ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในช่วงเช้า และอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงบ่าย สรุปขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ทำรายการ “ลงรับหนังสือ” -> “หนังสือภายใน”  

 2. ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือ หากรายละเอียดถูกต้อง กดปุ่ม “ รับหนังสือ” 

  หากรายละเอียดไม่ถูกต้องกด “คืนเรื่อง” 

 3. สามารถเลือกรายการที่ต้องการลงรับหลายรายการได้พร้อมกันโดยทำเครื่องหมายเลือกหน้า

รายการที่ต้องการลงรับทุกรายการ แล้วกดท่ีปุ่ม “ + รับหนังสือ”  
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การรับหนังสือภายนอก 

 กรณีเป็นหนังสือรับของหน่วยงาน ให้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. หากต้องการเก็บไฟล์ ในระบบให้แปลงหนั งสือเป็นไฟล์  PDF ตั้ งชื่อไฟล์ตามที่ ระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ภาคผนวก 7 ข้อ 4.3 กำหนด 

 2. ทำรายการ “ลงรับหนังสือ” -> “หนังสือภายนอก” -> “ + เพ่ิม” กรอกรายละเอียดตามฟอร์ม  

แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับ” 

 

 

 

กรณี เป็นหนังสือรับที่ต้องออกเลขรับจังหวัด ให้ตรวจสอบในหนังสือภายในว่ามีส่งมาจาก            
สารบรรณกลางแล้วหรือยัง หากมีแล้วให้ลงรับตามแนวทาง “การรับหนังสือภายใน” หากไม่มีให้แปลงหนังสือ
เป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก 7 ข้อ 4.3 กำหนด และรายละเอียดของหนังสือไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของจังหวัด 
(Roiet@moi.go.th) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางลงรับและส่งหนังสือต่อให้หน่วยงาน รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตั้งชื่อเรื่องว่า “ขอออกเลขรับจังหวัด (ชื่อหน่วยงาน)” 
 2. เนื้อหาใส่รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  เลขที่หนังสือ ,  วนัที่หนังสือ , จากหน่วยงาน และชื่อเรื่อง 
 3. แนบไฟล์ แล้วกดส่ง 
 4. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจะดำเนินการลงรับหนังสือจังหวัดให้เรียบร้อย 

5. ให้หน่วยงานดำเนินการลงรับตามแนวทาง “การรับหนังสือภายใน” ต่อไป 
 

 
 พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยขั้นตอนการใช้งานระบบ ติดต่อกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
โทร. 0 4351 9165 หรือทางกลุ่มไลน์โอเพนแชท " e-Sarabun-จ.ร้อยเอ็ด" ผ่าน QR Code นี้ 
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