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คู่มือการใช้ งาน
ระบบ e-Submission

หัวข้ อการอบรม
“ระบบงานการทางานของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Submission ตอนที่ ๑”
- ความรู้เบื ้องต้ นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- การใช้ งาน E-Submission เบื ้องต้ น
“ระบบงานการทางานของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Submission ตอนที่ ๒”
- การนาเข้ าเอกสาร
- การส่งเอกสาร
- การจัดการกับกลุม่ ผู้ใช้ งาน
“ระบบงานการทางานของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Submission ตอนที่ ๓”
- การรับเอกสารและการจัดเก็บเข้ าแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการค้ นหาเอกสาร
“ระบบงานการทางานของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Submission ตอนที่ ๔”
- การจัดการทะเบียนสารบรรณ
- การประยุกต์ใช้ งานเพื่อการจัดเก็บเอกสารอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
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“ระบบงานการทางานของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Submission ตอนที่ ๑”
- ความรู้เบื ้องต้ นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- การใช้ งาน E-Submission เบื ้องต้ น

1. ความรู้ เบือ้ งต้ นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.1 ลักษณะสาคัญของระบบจัดการงานเอกสาร
- ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบสถานะของเอกสาร
- ระบบเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ลงทะเบียนเอกสารอัตโนมัติ
- แจ้ งเตือนเมื่อมีเอกสารเข้ า
- ค้ นหาเอกสารได้ รวดเร็ว

1.2 ลักษณะงานสารบรรณ 6 แบบ
- แบบที่ 1 การรับเอกสาร/หนังสือจากภายนอกระดับองค์กร (หนังสือถึง อธิบดี รองอธิบดี เข้ าที่ สาร
บรรณกรม)
- แบบที่ 2 กรณีหนังสือรับเข้ าระดับหน่วยงาน (หนังสือถึง ผู้อานวยการ สานัก/ศูนย์/ สถาบัน/หน. ส่วน/
หน่วย โดยตรงและหนังสือส่งมาจากหน่วยงานใน สล.)
- แบบที่ 3 การสร้ างระดับบุคคล/การโอนสร้ างเอกสารส่งภายใน และการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในกรม.
- แบบที่ 4 การสร้ างเอกสารส่งภายนอกกรม กรณีหนังสือที่ลงนามโดยผอ.สานัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/
หน่วย
- แบบที่ 5 การสร้ างและการลงทะเบียนหนังสือส่งภายนอกกรม. กรณีที่ลงนามโดยรองอธิบดีและอธิบดี
- แบบที่ 6 การสร้ างเอกสารและลงทะเบียน/คาสัง่ / ประกาศ/ ระเบียบ/ข้ อบังคับ/ข้ อกาหนด /และหนังสือ
สาคัญอื่นๆ กรณีที่ลงนามโดยรองอธิบดีและอธิบดี
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1.3 การเข้ าสู่ระบบ
- เรี ยกใช้ โปรแกรม จาก
Start -> All Program -> MFA-Desktop

2

1

1

ส่วนที่ 1 อยูด่ ้ านบนสุดของหน้ าจอ เป็ น Menu
Bar และ Tool Bar โดยในส่วนของ Tool Bar มี
ปุ่ มสาหรับการทางาน คือ ปุ่ ม “Web Portal” เพื่อ
กลับไปใช้ งานในหน้ าจอ MFA Portal และปุ่ ม
“e-Submission” เพื่อเข้ าใช้ งานหน้ าจอหลักของ
โปรแกรมระบบงาน e-Submission

1.4 ลักษณะหน้ าจอโปรแกรมระบบงาน e-Submission

ส่วนที่ 2 อยูถ่ ดั มาจากส่วนที่ 1 เป็ น
Banner และส่วนของการค้ นหาเอกสาร

ส่วนที่ 3 อยูถ่ ดั มาจากส่วนที่ 2 ในด้ านซ้ ายมือ
เป็ นเมนูคาสัง่ เพื่อใช้ โปรแกรมย่อยของ
ระบบงานสาหรับการทางานแต่ละเรื่ อง มีกลุม่
เมนูและเมนูสาหรับผู้ใช้

ส่วนที่ 4 อยูด่ ้ านขวาของส่วนที่ 3 เป็ นพื ้นที่
สาหรับการทางานเมื่อมีการเรี ยกใช้
โปรแกรม เช่น แสดงรายการข้ อมูล แสดง
ข้ อมูลหนังสือ
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เมนู
1. ยกร่ าง เป็ นเมนูคาสัง่ เพื่อใช้ โปรแกรมย่อยในการยกร่างหนังสือ
2. นาเข้ าหนั งสื อ เป็ นเมนูคาสั่งเพื่ อใช้ โปรแกรมย่อยในการนาหนังสือที่
ได้ รับเข้ าสูร่ ะบบ
3. งานเข้ า เป็ นกลุ่มเมนูคาสัง่ เพื่อเรี ยกหน้ าจอการแสดงรายการหนังสือที่
ผู้ใช้ ได้ รับมาแต่ยงั ไม่ได้ ดาเนินการแต่ละประเภท (หนังสือเข้ า = เป็ นหนังสือ
ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ บุค คลอื่ น ส่ ง มาให้ , หนัง สื อ ตี ก ลับ = หนัง สื อ ที่ ส่ ง ไปยัง
หน่วยงานหรื อบุคคลอื่นซึ่งผู้รับตีกลับมา, ร่ างหนังสือเข้ า = ร่ างหนังสือที่
บุคคลอื่ นยกร่ างแล้ วส่งมาให้ พิ จารณาหรื อลงนาม) โดยจะแสดงจานวน
หนัง สื อ ที่ ได้ รับ แต่ยัง ไม่ ได้ เปิ ดอ่านไว้ ป ระกอบ ทัง้ นี ใ้ นการเข้ าโปรแกรม
ระบบงาน e-Submission ครัง้ แรกจะแสดงหน้ าจอของเมนูย่อย “หนัง สื อ
เข้ า”
4. งานค้ าง เป็ นกลุ่มเมนูคาสัง่ เพื่อเรี ยกหน้ าจอการแสดงรายการหนังสือที่
ผู้ใช้ ดาเนินการในแต่ละรายการแล้ วแต่ยังไม่ได้ ส่งออก (หนังสือค้ างส่ง =
เป็ นหนังสือที่ผ้ ใู ช้ นาเข้ าสู่ระบบแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ส่งออก, ร่ างหนังสือรอเสนอ
= ร่ างหนังสือที่ผ้ ใู ช้ ยกร่ างยังไม่ได้ ส่งไปให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาพิจารณาหรื อลง
นาม) โดยจะแสดงจานวนหนังสือที่ค้างส่งไว้ ประกอบ
5. งานออก เป็ นกลุ่มเมนูคาสัง่ เพื่อเรี ยกหน้ าจอการแสดงรายการหนังสือที่
ผู้ใช้ ดาเนินการในแต่ละรายการและได้ ส่งออกไปยังหน่วยงานหรื อบุคคลอื่น
แล้ ว (หนังสือออก = หนังสือที่ผ้ ใู ช้ นาเข้ าสูร่ ะบบหรื อหนังสือเข้ าที่ผ้ ใู ช้ ได้ อา่ น
และส่ ง ออกไปยั ง หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลอื่ น แล้ ว , ร่ า งหนัง สื อ ออก = ร่ า ง
หนังสื อที่ ผ้ ูใช้ ยกร่ างและได้ ส่งไปให้ ผ้ ูบังคับบัญ ชาพิ จารณาหรื อลงนาม) โดยจะแสดงจานวนหนังสื อที่
ส่งออกไว้ ประกอบ
6. Personalized เป็ นเมนูคาสั่ง เพื่ อเรี ยกหน้ าจอการปรับปรุ งข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อการกาหนด
ค่าต่าง ๆ เฉพาะตัว สาหรับผู้ใช้ งานแต่ละราย
7. แฟ้มเอกสารที่ปฏิบัติ เป็ นเมนูคาสัง่ เพื่อเรี ยกหน้ าจอแฟ้มเอกสารที่ปฏิบตั ิ
8. ทะเบียนสารบรรณ เป็ นเมนูคาสัง่ เพื่อเรี ยกหน้ าจอแสดงสมุดทะเบียนและรายการเอกสารใน
สมุดทะเบียนที่มีการลงทะเบียนรับ-ส่ง
9. System Config เป็ นเมนูคาสัง่ เพื่อเรี ยกหน้ าจอการกาหนดค่าการใช้ งานในระบบ
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2. การใช้ งาน E-Submission เบือ้ งต้ น
ในการทดลองใช้ ร ะบบงานจะอธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ ในตามกลุ่ ม ผู้ใช้ ร ะบบงาน โดยจัด แบ่ ง ผู้ใ ช้
ระบบงานออกเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้ วย (1) ผู้ใช้ งานทัว่ ไป (2) ธุรการกลาง (3) ธุรการของหน่วยงาน (4)
ผู้ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการยกร่างหนังสือ
2.1 ผู้ใช้ งานทั่วไป
งานที่ผ้ ใู ช้ ทวั่ ไปใช้ ระบบงาน คือ การรับหนังสือที่ส่งมาจากหน่วยงานหรื อบุคคลอื่น และการส่งต่อ
หนังสือไปยังบุคคลอื่นหรื อหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี ้
เมื่อเข้ าระบบ e-Submission หนังสือที่ถูกส่งมาจากหน่วยงานหรื อบุคคลอื่นจะอยู่ในส่วนหนังสือ
เข้ าซึ่งจะถูกนามาแสดงเมื่อเข้ าระบบ หรื อในกรณีที่เลือกเมนูการทางานอื่นอยู่ให้ เลือกเมนูการทางานเป็ น
“หนังสือเข้ า” ทังนี
้ ้หากไม่มีหนังสือเข้ าจะมีข้อความแจ้ งว่า empty โดยจัดเรี ยงตามลาดับจากลาดับล่าสุด
เป็ นฉบับแรก ไปจนถึงฉบับท้ ายสุด ดังภาพ

(ก) ล้ างรายการหนั ง สื อ ที่ แสดงในหน้ าจอ โดยเลื อ ก Check box แล้ วกดปุ่ ม “Clear”
(ข) ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานหรื อบุคคลอื่นแบบลัด โดยเลือก Check box แล้ วกดปุ่ ม “Send”
(ค) บันทึกเอกสารเข้ าไว้ ในแฟ้ม โดยเลือก Check box แล้ วกดปุ่ ม “Save to CF”
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(ง) ดูข้อมูลโดยย่อของหนังสือ โดยเลือกที่
icon (detail) ซึง่ จะมีหน้ าจอ pop-up
แสดงข้ อมูลโดยย่อ (ปิ ดหน้ าจอโดยกดปุ่ ม
“Close Windows” ที่มมุ บนด้ านขวา) ดัง
ภาพ

(จ) ดูเส้ นทางการส่งหนังสือ โดยเลือกที่
Icon (comment) ซึง่ จะมีหน้ าจอ popup แสดงข้ อมูลเส้ นทางการส่งหนังสือ (ปิ ด
หน้ าจอโดยกดปุ่ ม “Close windows” ที่มมุ
บนด้ านขวา)

(ฉ) ดูหรื อเพิ่มบันทึกต่อท้ ายหนังสือแบบ
ลัด โดยเลือกที่ Icon (comment) ซึง่
จะมีหน้ าจอ pop-up แสดงข้ อมูลบันทึก
ต่อท้ ายที่มีผ้ บู นั ทึกข้ อมูลไว้ และมีสว่ นให้
ผู้ใช้ บนั ทึกความเห็น (ปิ ดหน้ าจอโดยกด
ปุ่ ม “Close windows” ที่มมุ บนด้ านขวา)
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(ช) อ่านเนื ้อหาโดยการเลือกที่ชื่อเรื่ องของหนังสือ (หนังสือที่ยงั ไม่เคยเปิ ดอ่าน ชื่อเรื่ องจะเป็ นสีแดง
ถ้ าเคยเปิ ดอ่านแล้ วชื่อเรื่ องจะเป็ นสีน ้าเงิน) ซึ่งระบบจะ Load ตัวหนังสือที่มีการนาเข้ าระบบและส่งมาให้
ผู้ใช้ แสดงขึ ้นมา (ปิ ดหน้ าจอโดยกดปุ่ ม “Close Windows” ที่มมุ บนด้ านขวา) ดังภาพ

ซึง่ หน้ าจอนี ้ ผู้ใช้ ระบบงานสามารถทางานได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ดูหนังสือเต็มหน้ า โดยการกด Icon
(2) ดูเรื่ องเดิม/ต้ นเรื่ อง โดยการกด Icon
(3) ดูเอกสารแนบ โดยการกด icon
(4) ก าหนดการกระท าเป็ นกรณี พิ เศษ เช่น Alert โดยการกด icon
ทดลองใช้ ระบบ)

(งดใช้ งานในช่ว งการ

(5) ดูข้อมูลโดยย่อของหนังสือ โดยการกด icon
(6) ดูเส้ นทางการส่งหนังสือ โดยการกด icon
(7) เพิ่มบันทึกต่อท้ ายหนังสือ โดยการกด icon
ซึ่งจะปรากฏส่วนการบันทึกข้ อมูล ดังภาพ
โดยในกรณีที่มีการบันทึกความเห็น/สัง่ การมาก่อนไม่ต้องใช้ เนื่องจากจะมีแสดงอยูแ่ ล้ ว
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โดยผู้ใช้ สามารถพิมพ์ความเห็นหรื อสัง่ การในช่อง
บัน ทึ ก ข้ อ ความ แล้ ว กดปุ่ ม Save หรื อ เลื อ กข้ อ ความที่
ก าหนดไว้ ล่ ว งหน้ าได้ โดยการกดปุ่ ม
แล้ วเลื อ ก
ข้ อความที่ต้องการแทนการพิมพ์ ดังภาพ
หมายเหตุ ใช้ ในลั ก ษณ ะเดี ย วกั น กั บ บั น ทึ ก
ต่อท้ ายหนังสือ แต่มีข้อความควรระวังคือเมื่อบันทึกแล้ ว
จะไม่สามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ และผู้ที่ได้ รับหนังสือ
ฉบับนี ้จะเห็นข้ อความนี ้ทุกคน
(8) ดูร่างเอกสารฉบับก่อนหน้ านี ้ โดยการกด Icon
หมายเหตุ ใช้ สาหรับการยกร่างหนังสือเท่านัน้ (อธิบายในเรื่ องการยกร่าง)
(9) ยกร่างหนังสือจากเอกสารฉบับนี ้ โดยการกด Icon

(อธิบายในเรื่ องการยกร่าง)

(10) จัดเก็บเอกสารเข้ า Central Filing โดยการกด Icon
(11) ส่ ง เอกสารให้ บุค คลหรื อ หน่ วยงานโดยการกด Icon
ซึ่ง จะมี ห น้ า จอ pop-up เพื่ อ
กาหนดผู้รับ (ปิ ดหน้ าจอโดยกดปุ่ ม “Close Windows” ที่มมุ บนด้ านขวา) ดังภาพ

** ขันตอนการส่
้
งเอกสาร ดูตอ่ ในหน้ า 10 ข้ อ 2
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“ระบบงานการทางานของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Submission ตอนที่ ๒”
การนาเข้ าเอกสาร การส่งเอกสาร การจัดการกับกลุม่ ผู้ใช้ งาน
1. ธุรการกลาง [การนาเข้ าเอกสาร]
งานของที่ ธุ รการกลาง เป็ นงานของผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นธุรการกลางของหน่วยงานหลัก
ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้นาหนังสือที่หน่วยงานได้ รับเข้ าสู่ระบบ โดยหนังสือที่ได้ รับมาเป็ นเอกสารกระดาษซึง่ จะต้ อง
มี Scan เป็ น pdf file หรื อ pdf file
เมื่ อ เข้ าระบบ eSubmission เลื อ ก เม นู
ก า ร ท า ง า น “น า เข้ า
ห นั ง สื อ ” จ ะ ป ร า ก ฏ
หน้ าจอการให้ พิมพ์ข้อมูล
หนัง สื อ โดยสรุ ป เพื่ อ การ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เ ข้ า
ระบบงาน ดังภาพ
เมื่อบันทึกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วกดปุ่ ม สร้ าง ระบบจะลงทะเบียนรับโดยอัตโนมัตโิ ดยใช้ เลขที่ที่ระบบ
กาหนดให้ ดังภาพ
ก ด ปุ่ ม
จะ
แสดงหน้ าจอให้ เข้ าแฟ้มข้ อมูลเอกสารที่
มีอยู่ ดังภาพ

กดปุ่ ม Browse เพื่อเลือกแฟ้มข้ อมูลหนังสือที่ต้องการ
แล้ วกดปุ่ ม Upload ระบบจะนาข้ อมูลเข้ าระบบและแสดงผล
การนาเข้ า ดังภาพ

หมายเหตุ ในช่วงการทดลองแฟ้มข้ อมูลต้ องมีขนาดไม่
เกิน ๒ เมกะไบต์
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!!! ก รณี มี เค รื่ อ งส แ ก น เน อ ร์
สามารถใช้ ปมุ่ สแกนเอกสารได้ เพื่อนาเข้ า
เอกสาร ได้ อย่างสะดวกมากขึ ้น
หลังจากนาเข้ าแล้ วสามารถส่งไป
ยั ง ผู้ รั บ ได้ ต่ อ โด ย วิ ธี ก า ร ใ ช้ ง า น
เช่ นเดี ย วกั บ ผู้ ใช้ ทั่ วไป ในกรณี ที่ ปิ ด
หน้ าจอโดยที่ยงั ไม่มีการส่ง รายการหนังสือ
ที่นาเข้ าไปอยูใ่ นเมนูหนังสือค้ างส่ง
การเรี ยกดูข้อมูลทะเบียนหนังสื อ
นาเข้ าสามารถสืบค้ นได้ จากเมนู “ทะเบียนสารบรรณ” ซึ่งจะสามารถใช้ งานได้ เฉพาะผู้ที่ทาหน้ าที่เป็ น
“ธุรการหน่วย” เท่านัน้
2. การส่ งเอกสาร
เมื่อนาเข้ าหนังสือเสร็จแล้ ว ก็จะเป็ นขันตอนการส่
้
งเอกสารดังนี ้
การส่งเอกสารให้ บคุ คลหรื อ
หน่วยงานโดยการกด Icon
ซึง่ จะมีหน้ าจอ pop-up เพื่อกาหนด
ผู้รับ (ปิ ดหน้ าจอโดยกดปุ่ ม “Close
Windows” ที่มมุ บนด้ านขวา)
ดังภาพ

- กรณีสง่ บุคคล กดปุ่ ม

ซึง่ จะปรากฏหน้ าจอ ดังภาพ
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เลือกหน่วยงานที่ผ้ ูรับสังกัดที่หน่วยงาน ซึ่ง
จะปรากฏรายชื่อบุคคลในหน่วยงาน ดังภาพ
เลือก Check box หน้ ารายชื่อที่ต้องการ
(สามารถเลือกได้ หลายคน) แล้ วกดปุ่ ม
รายชื่อที่เลือกจะถูกนามาแสดงในช่องบุคคล ดัง
ภาพ
กรณีที่ต้องลบรายชื่อที่ต้องการ ให้ เลือกที่ชื่อ
บุคคลแล้ วกดปุ่ ม
เมื่อได้ รายชื่อบุคคลที่
ต้ องการครบแล้ ว กดปุ่ ม
ระบบจะส่งหนังสือไปยังผู้รับ และปิ ดหน้ าจอกลับไป
ยังหน้ าจอหนังสือเข้ าเพื่อทางานกับหนังสือฉบับอื่นๆ
- กรณีสง่ หน่วยงาน กดปุ่ ม
ซึง่ จะปรากฏหน้ าจอ ดังภาพ

เลือก Check box หน้ าชื่อหน่วยงานที่ต้อง
การ (สามารถเลือกได้ หลายหน่วยงาน) แล้ วกดปุ่ ม
OK รายชื่อที่เลือกจะถูกนามาแสดงในหน่วยงาน
ทัง้ นี ้ กรณี ต้องการเลือกหน่วยงานย่อยลงไปให้ กดที่ เครื่ องหมาย + ด้ านหน้ าชื่ อหน่วยงาน ซึ่ง
ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานย่อย
กดปุ่ ม
ระบบจะส่งหนังสือไปยังหน่วยงานผู้รั บ และปิ ดหน้ าจอกลับไป
ยังหน้ าจอหนังสือเข้ าเพื่อให้ ทางานกับหนังสือฉบับอื่น ๆ ต่อไป ซึง่ ผู้ที่จะเป็ นผู้รับหนังสือฉบับนี ้จะต้ องเป็ นผู้
ที่ทาหน้ าที่ “ธุรการหน่วย” ของหน่วยงานผู้รับหนังสือ โดยอธิบายไว้ ในส่วนผู้ใช้ ที่เป็ น “ธุรการหน่วย”
รายการหนัง สื อ ที่ ส่ ง ไปยัง หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลอื่ น แล้ วในหน้ าจอหลัก จะย้ ายไปอยู่ ในเมนู
หนังสือออก
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3. การจัดการกับกลุ่มผู้ใช้ งาน
1

การจัดการกลุม่ ผู้ใช้ ที่ใช้ งานบ่อย
ใน Private Group

3

4

3

2

1.
2.
3.
4.

คลิดปุ่ ม เลือกบุคคล
เลือกบุคคล
คลิกปุ่ ม Save
ตังชื
้ ่อกลุม่ คลิกปุ่ ม OK

วิธีใช้ คลิกเลิอกที่ Private Group
จะพบชื่อที่ตงขึ
ั ้ ้น ท่านสามารถ
คลิกเลือกใช้ งานได้ เลย
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ชื่อที่ถกู สร้ างใน Private Group
จะปรากฎในช่อง Private Group
เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ สะดวก
ขึ ้น

กรณีต้องการแก้ ไข ให้ เลือกชื่อกลุม่
ใน Private Group เช็คเครื่ องหมาย
ถูก ออก และถ้ าต้ องการเพิ่มชื่อคน
ใหม่ก็ให้ เลือกคนใหม่จาก
Structure Tree

สังเกตุ รายชื่อที่ต้องการสร้ างกลุม่ ใหม่
จากนัน้ คลิกปุ่ ม Save เพื่อตังชื
้ ่อกลุม่ ใหม่
ที่ได้ ทาการแก้ ไขไว้ แล้ ว
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“ระบบงานการทางานของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Submission ตอนที่ ๓”
- การรับเอกสารและการจัดเก็บเข้ าแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการค้ นหาเอกสาร
1. ธุรการหน่ วย [การลงรับหนังสือ]
งานของธุรการหน่วย เป็ นงานของผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นธุรการของหน่วยงาน ซึ่งจะต้ องเป็ น
ผู้รับหนังสือที่ส่งผ่านระบบมาในนามของหน่วยงาน โดยผู้ใช้ ที่ทาหน้ าที่เป็ นธุรการหน่วยจะได้ รับหนังสือทัง้
ที่สง่ ถึงตนเองและหน่วยงาน ในกรณีที่สง่ ถึงตนเองจะมีลกั ษณะการทางานเช่นเดียวกับผู้ใช้ ทวั่ ไป

แต่ในกรณี ที่เป็ นหนังสือที่รับในนามหน่วยงานเมื่อเรี ยกดูเอกสารในครัง้ แรก จะไม่มี Icon
แต่จ ะปรากฏ Icon
ให้ เลื อ กเพื่ อ ลงทะเบี ย นรั บ และ Icon
หลังจากลงทะเบียนรับแล้ วจึงจะสามารถส่งหนังสือต่อไปได้

ให้ เลื อ กเพื่ อ ตี ก ลับ ไปยัง ผู้ส่ง ซึ่ ง

การเรี ย กดู ข้ อมู ล ทะเบี ย นหนั ง สื อ
นาเข้ าสามารถสืบค้ นได้ จากเมนู “ทะเบียนสารบรรณ”
ซึง่ จะสามารถใช้ งานได้ เฉพาะสาหรับผู้ที่ทาหน้ าที่เป็ น
“ธุรการกลาง” หรื อ “ธุรการหน่วย” เท่านัน้

เมื่อลงรับหนังสือเสร็ จแล้ ว ท่านสามารถส่งเอกสารถึงหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบได้ ตามขันตอน
้
ที่ การส่งเอกสารในหน้ าที่ 11
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“เราจะเปลี่ยนเอกสาร ให้ อยูใ่ นรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์”
ระบบ Central Filing System
Central Filing System คือระบบจัดการเอกสารกลาง
ที่สามารถให้ บริการ ค้ นหาเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถค้ นหาเอกสารได้ อย่างสะดวก
- รองรับการจัดเก็บเอกสารได้ จานวนมาก
- สะดวกต่อการเข้ าถึงข้ อมูล
- ประหยัดพื ้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
Central Filing (CF) เป็ นระบบการตังเลข
้ 18 หลัก
แบบ Index ในลักษณะคล้ ายกับ index ของห้ องสมุด
สาหรับแฟ้มเอกสารของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ใน
การค้ นหาแฟ้มตามหมวดหมู่
จนท. CF จะทาหน้ าที่ตงแฟ
ั ้ ้ ม โดยจะกาหนดหัวข้ อ/
หมวดหมูใ่ น Index ให้ ตรงกับลักษณะงานของแฟ้ม
นันๆ
้ ทังนี
้ ้ ระบบจะออกเลขที่แฟ้มให้ โดยอัตโนมัตแิ ละ
จะไม่ออกเลขซ ้ากับแฟ้มที่มีอยูแ่ ล้ วในระบบ
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รูปแบบการทางานของ Central Filing System (CF)
เอกสารเข้ า สานักงาน

e-Submission

Hard Copy

Doc Register
ลงทะเบียนเอกสาร

Doc Register
ลงทะเบียนเอกสาร

ผู้ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับเอกสาร ลงทะเบียน
เอกสารในระบบและส่งเอกสารต่อไปยังผู้รับที่
เกี่ยวข้ องทาง e-Submission

จนท. อานวยการประจากอง ลงทะเบียนเอกสาร
โดยดูเลขลงทะเบียนเอกสารจากระบบ
e-Submission

Desk Officer
จนท. กลุม่ งานจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ใน CF ของ
e-Submission

CF Staff
จนท. อานวยการ หรื อ
Central Filing จัดเก็บเอกสาร
เข้ าแฟ้ม โดยดูแฟ้มที่จดั เก็บ
จากระบบ e-Submission
e-Submission

Central Filing

P a g e | 17

กลุ่มผู้ใช้ งานระบบ Central Filing System (CF)
สาหรั บผู้ใช้ งานทั่วไป

สาหรับ จนท.อานวยการ

1. การเลือกแฟ้มเอกสาร
2. การดึงเอกสารเข้ าแฟ้ม
3. ค้ นหาเอกสาร

1. การเลือกแฟ้มเอกสาร
2. การนาเข้ าเอกสาร
3. การดึงเอกสารเข้ าแฟ้ม

สาหรับ เจ้ าหน้ าที่ CF

1. สร้ างแฟ้มเอกสาร
กลาง (แฟ้มใหม่)

ขัน้ ตอนการใช้ งานระบบ Central Filing System (CF)
1

เลือกแฟ้มเอกสาร

2

1

4
3

เลือกแฟ้มเอกสาร เป็ นแฟ้มกลางเข้ ามาไว้ ใช้ งาน ท่านสามารถเลือกมาใช้ ได้ หลายแฟ้ม แต่ถ้าไม่มีชื่อแฟ้มที่
ต้ องการ สามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ CF ให้ เพิ่มชื่อแฟ้มที่ต้องการได้
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2 การดึงเอกสารเข้ าแฟ้ม

2
1

3

4
“การดึงเอกสารเข้ าแฟ้ม อาจจะเลือกเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้ อง หรื อสาคัญกับตัวเอง ก็พอ
ไม่จาเป็ นต้ องดึงเอกสารเข้ าแฟ้มทุกเรื่ อง เพราะหนังสือที่ถกู ส่งมาถึงเรา ก็จะยังคงอยู่ในรายการ
หนังสือเข้ า เป็ นปกติอยูแ่ ล้ ว“
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3 การค้ นหาเอกสาร

2

3

3

“การค้ นหาเอกสาร เราสามารถค้ นหาเอกสารได้ ทังหมดของกรมฯ
้
แต่จะสามารถเปิ ดอ่านได้ เฉพาะ
เอกสารที่ถกู ส่งมาหน่วยงานที่เราสังกัดอยูเ่ ท่านัน้ “

P a g e | 20

4 การสร้ างแฟ้มเอกสารกลาง (แฟ้มใหม่)

2

1

3

4

5
“เมื่อสร้ างแฟ้มเสร็จแล้ ว เราสามารถตรวจสอบแฟ้มที่สร้ างได้ ตามหัวข้ อที่ 1 การเลือกแฟ้ม ซึง่ แฟ้มที่
เราสร้ างจะไปปรากฎในรายการแฟ้มที่มีให้ เลือก “
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“ระบบงานการทางานของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Submission ตอนที่ ๔”
- การจัดการทะเบียนสารบรรณ
1. การค้ นหาเลขทะเบียน

ผลการค้ นหา คาว่า “แนวทางการาเนินงานหมูบ่ ้ าน”
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2. ทะเบียนหนังสือเข้ า

ศูนย์สารสนเททศเพื่อการพัฒนาชุ
น มชน กรมกาารพัฒนาชุมชนน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชกาารเฉลิมพระเกียรติ
ย ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๕
ถนนแจ้้งวัฒนะ หลักสี่ กทม ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์
พ ๐-๑๔๑-๖๒๒๖๓ – ๓๐๕
ww
ww.itcenter.cdd.go.th

