ประมวลความรูก้ ิ จกรรม Story Telling
เรือง “ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ใช้
ใช้งานแบบเชิ งลึ ก”
โดยทีมงานจัดการความรูข้ องศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร
วันที 16 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุม 30515 ชัน 5 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
ทีมาองค์ความรู ้
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้นําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ (e-less) มาใช้เพือสนับสนุ นการทํางานด้านการรับส่งเอกสาร การจัดเก็บ การติดตามงาน ตลอดจนการเผยแพร่หนังสือทางราชการหรื อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบเครื อข่าย
ระหว่า งหน่วยงานภายในสํา นักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ งประกอบด้วยระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบบตู เ้ อกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบกระดานข่าวอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิ กส์ และระบบ
จองรถยนต์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยวันนี จะนําเสนอระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ งเป็ นระบบทีเจ้า หน้าทีทุ ก คนในหน่วยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จาํ เป็นต้องมีความรู แ้ ละนําไปปฏิบตั ิงานได้ในการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบ เพือเป็นการลดกระดาษ
ให้นอ้ ยลงและทําให้การรับ-ส่งหนังสือผ่านทางระบบมีประสิทธิภาพมากขึน

วิธีการจัดกิจกรรม
เพือให้เจ้าหน้าทีภายในศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมีความรู ้ ความเข้า ใจในการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิ กส์มากยิงขึน พร้อมทังยังสามารถซักถามข้อสงสัยทีเกิดจากการปฏิบตั ิงาน ศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
จึงจัดกิจกรรม “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ใช้งานแบบเชิงลึก” ในรู ปแบบของ Story Telling ขึนเพือให้ความรู แ้ ละสามารถตอบ
ข้อซักถามจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้

ความรูท้ ีได้จากการจัดกิจกรรม
ปั ญหาการใช้งานระบบ
ปัจจุบนั ศทส. ได้ดาํ เนิ นการกําหนดการเข้าใช้งานระบบของแต่ละบุคคลให้กบั เจ้าหน้าทีทุกคน เพือให้เข้าใช้งานในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์สาํ หรับรับทราบ และรับ-ส่งเอกสาร จากเดิมทีตะกร้าเอกสารจะไปถึงเฉพาะเจ้าหน้าทีธุ รการของในละ
สํานัก/กอง เท่านัน จากการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบพบว่าเจ้าหน้าทียังไม่ได้เข้าใช้ระบบ บางท่านเปิ ดอ่านแต่ไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามขันตอนหรื อแนวปฏิบตั ิการใช้งานระบบ ทางกลุม่ พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดให้มกี ิจกรรม Story Telling เพือ
ต้องการทราบสาเหตุ และปัญหาในการใช้งานระบบดังกล่าว เพือให้เกิดการใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในประเด็นเรื องการใช้งานนีคุณวิไลวัลย์ แจ้งว่าเนื องจากหนังสือเวียนทีส่งมายังตะกร้าบุ คคลเป็ นหนังสื อเวียนทัวไป ไม่ได้
เป็นเรื องทีเกียวข้องกับบุคคลโดยตรง และหนังสือเวียนดังกล่าวเข้ามาในตะกร้าบุคคลเป็นจํานวนมากเป็ นสาเหตุทไม่
ี คอ่ ยได้ทาํ การ
เปิ ดอ่านหนังสือ

พส. แจงข้อสงสัยในประเด็นนีว่า การเวียนหนังสือต่างๆ ผ่านทางระบบเป็นหน้าทีของสํานักอํานวยการกลาง ซึงทางสํานัก
อํานวยการกลางมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดกลุม่ และแยกหนังสือว่าหนังสือฉบับใดควรส่งผ่านทางระบบ และหนังสื อใดควรนําขึน
ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิ กส์ ซึงเป็ นระบบทีจัดทําขึนเพือรองรับการเวียนหนังสื อเพือแจ้งให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีทุกคน
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทราบ ซึงเห็นควรนําเสนอทางสํานักอํานวยการกลางเพือให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
คุณเมตติยา ได้ซกั ถามเกียวกับการสังการของผูบ้ งั คับบัญชา ว่าเมือหนังสือเข้ามาในระบบถ้าต้องการทราบว่าในหนังสื อมี
ข้อความสังการจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่างไร ควรจะดูตรงส่วนใดของหนังสือฉบับนัน โดยคุณวิไลวัลย์ได้เสริ มว่า ตรง “ข้อความที ส่ง
มาด้วย” ในส่วนของรายละเอียดหนังสือน่าจะเป็นข้อความสังการทีแนบมากับหนังสือ
พส. แจงข้อสงสัยประเด็นนีว่า การดูคาํ สังการของผูบ้ งั คับบัญชาในหนังสือ ซึงระเบียบและแนวปฏิบตั ิในการรับ-ส่งหนังสือ
ผ่านทางระบบ คือ หนัง สื อจะส่งมายังธุ รการ  ธุ รการนําเรื องเสนอผู บ้ งั คับบัญชา  ผู บ้ งั คับบัญชาลงนามและสังการใน
หนังสือ  ธุ รการ Scan หนังสือแล้วนําขึนระบบ โดยหนังสื อต้นฉบับทีส่งมาทางระบบจะไม่มคี าํ สังการของผู บ้ งั คับบัญชาของ
หน่วยงานทีต้องการ ถ้าต้องการดูคาํ สังการจะต้องเปิ ดอ่านหนังสือฉบับทีมาจากธุ รการของหน่วยงานนัน ๆ ทีดําเนิ นการเพิมหนังสือ
เข้าระบบแนบต่อท้ายกันตามขันตอนบนระบบ ในส่วนรายละเอียดของหน้าหลักมีคาํ ว่า “ข้อความทีส่งมาด้วย” ซึงเป็ นแบบฟอร์ม
ของเอกสารไม่เกียวกับผูใ้ ช้งานทัวไป เป็นหน้าทีรับผิดชอบของสารบรรณกลาง
ประเด็นข้อซักถาม
คุณประพันธ์ ได้สอบถาม ดังนี
๑. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ และระบบ e-office เป็นระบบทีใช้งานต่างกัน
๒. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ดาํ เนิ นการกําหนดรหัสผูใ้ ช้งานและตะกร้าส่วนตัวให้กบั เจ้าหน้าทีทุกคนในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์หรื อเปล่า
พส. ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี
๑. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ และระบบ e-office ไม่ได้เป็นระบบเดียวกัน
๒. ปัจจุบนั ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ได้กาํ หนดรหัสผูใ้ ช้งานและตะกร้าส่วนตัวให้กบั เจ้าหน้าทีทุกคนในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้ว แต่เป้าหมายของผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารให้เริ มใช้ระบบที ศทส.
ก่อน
ข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ควรมีนโยบายหรื อมาตรการเพือส่งเสริ มให้เจ้าหน้าทีดําเนิ นการรับ-ส่งหนังสือ
ผ่านทางระบบ โดยในทีประชุมมีมติวา่ ควรนําเรื องนีเข้าทีประชุม Staff ของ ศทส. เพือพิจารณาประเด็นเกียวกับการใช้งานระบบ
ควรกําหนดเป็นตัวชีวัดระบบบุคคลในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

การนําองค์ความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
หลังจากกิจกรรม Story Telling “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ใช้งานแบบเชิงลึก” ได้สินสุดลงแล้ว สิงทีได้จากการจัด
กิจกรรมนีคือเจ้าหน้าทีผูใ้ ช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์เข้าใจวิธีการและแนวปฏิบตั ิในการใช้งานระบบให้มปี ระสิทธิภาพได้ดี
ยิงขึน

