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คํานํา
การจัดทําคูมือการจัดเก็บและคนหาเอกสารราชการทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของ
กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน ป พ.ศ. 2560 นี้ จัดทําขึ้นเปนครั้งแรกเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสารบรรณดานการจัดเก็บและคนหาเอกสารราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน
ในสังกัดกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงเปนไปตามมาตรฐานการจัดเก็บ
เอกสารของกรมชลประทานอันจะเปนประโยชนในการเก็บเอกสารที่มีคุณคาตอหนวยงาน
การเก็บรักษาหนังสือ เปนกระบวนงานหนึ่งของงานสารบรรณ ตามที่กําหนดไวในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ซึ่งสาระสําคัญของระเบียบไดอธิบายถึงการจัดทําบัญชีหนังสือ อายุการเก็บหนังสือและ
การเก็บรักษาหนังสือ เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานราชการทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง โดยฝายบริหารทั่วไป ตระหนักในความสําคัญของการจัดเก็บ
เอกสารซึ่งเปนกระบวนงานสําคัญในการบริหารจัดการเอกสาร จึงไดมีคําสั่งกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
ที่ 3/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 และคําสั่งที่ 5/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
วิเคราะหกระบวนงานฝายบริหารทั่วไป ของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ใหครบทุกกระบวนงาน ตามหนาที่
ความรับ ผิดชอบระดับฝาย เพื่อเป นขอมูลในการจัด ทําแผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฝายบริหารทั่วไป
ของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ใหครบทุกกระบวนงานภายใน 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562)
และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (work-manual) กระบวนการงานจัดเก็บและคนหาเอกสารราชการทางระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหหนวยงานในสังกัด ไดใชเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
ผูจั ดทํา หวังเปน อยา งยิ่งวาคูมือฉบับ นี้จ ะเปน ประโยชนตอเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บและคนหาเอกสารราชการทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และชวยใหมีความเขาใจในกระบวนการที่
เกี่ยวของ และสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บรรลุผลสําเร็จไดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process
Management) ตอไป
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คูมือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการจัดเก็บและคนหาเอกสารราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
1.วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่สารบรรณและผูที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ
เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุ
ขอกําหนด ที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่ อเป น หลั กฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับ ผูเขามาปฏิบัติงานใหม
ไดเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลังปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใดและกับใคร พัฒนาการทํางานเปนมืออาชีพ และใช
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สารบรรณ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก
หรื อผู ใชบ ริการ ให ส ามารถเข าใจและใช ประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับ ความ
ตองการ
1.3 เป น การสร า งเกณฑ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น รู ป ธรรมและสามารถใช อ า งอิ ง ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ

2. ขอบเขต
2.1 คู มือการปฏิ บั ติง านฉบับ นี้ ครอบคลุมขั้ น ตอนกระบวนการจัด เก็บ และคน หาเอกสาร
ราชการทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตั้ ง แต ก ารวิ เ คราะห เ อกสารที่ จ ะจั ด เก็ บ ตามหมวดหมู เ อกสารของ
กรมชลประทาน จํานวน 13 หมวด ผูปฏิบัติเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสคนหาและเลือกเอกสารที่
ตองการเก็บ เลือกระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส เลือกตูเอกสาร หมวดแฟมหลักและแฟมยอย และเลือก
ไฟลเอกสารที่ตองการเก็บและสรางเอกสาร
2.2 คู มือ การปฏิ บั ติ งานฉบั บ นี้ ใ ชเ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านสารบรรณของเจ า หน า ที่
ผูป ฏิ บั ติ งานด า นการจั ดเก็ บและค น หาเอกสารราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส ของทุกหนว ยงานในสังกัด
กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงเปนไปตามมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของ
กรมชลประทาน

3. คําจํากัดความ
คําที่เกี่ยวของ

1. คูมือการปฏิบัติงาน
(Work-Manual)

ความหมาย

แผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ
โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดตางๆ ของกระบวนการ มักจัดทําขึ้น
สําหรับงานที่มีความซับซอน มีหลายขั้นตอน

๑

คําที่เกี่ยวของ

ความหมาย

2. กระบวนการ(Process)

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุงหมายในการสงมอบผลผลิตหรือบริการใหแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกสวนราชการ หรือ
อีกความหมายนัยหนึ่ง คือ มุมมองในเชิงระบบของแนวทางการดําเนินการที่
ใชในหมวดตางๆ ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะนําไปสู
การตรวจประเมินถึงระดับความสําเร็จของการดําเนินการและพัฒนาการของ
สวนราชการ โดยดูจากพื้นฐานขององคประกอบในการประเมิน 4 ประการ
ได แ ก แนวทางที่ ชั ด เจน (Approach) การถ า ยทอดเพื่ อ นํ า ไปปฏิ บั ติ
(Deployment) การเรียนรู (Learning) และการบูรณาการ (Integration)
3. มาตรฐาน
สิ่ ง ที่ เ อาเป น เกณฑ สํ า หรั บ เที ย บกํ า หนด ทั้ ง ในด า นปริ ม าณ และคุ ณ ภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
4. แนวทางการดําเนินการ
สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สราง
ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ คุ ณค า และกระบวนการสนับ สนุน โดยมีวิธี การในการนํามาตรฐานการ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่
หมวดที่ 6 PM 5
สําคัญ
5. เอกสาร (Records)
กระดาษที่ใชธุรกิจ หนังสือ แบบฟอรม แผนที่ และวัตถุอื่นๆ ที่บรรจุขอความ
ทั้งยั งอาจรวมถึงสื่อกลางที่ใชในการจัดทําขอมูล ตางๆของธุร กิจ ดว ย เชน
จดหมายโตตอบ บัตร เทป หรือ ไมโครฟลม เปนตน
6. การจัดเก็บเอกสาร (Filling) กระบวนการจัดระบบจําแนกและเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ สะดวกในการ
นํา มาใช เ มื่อตองการ ซึ่งถือเปนเพีย งสว นหนึ่งของการบริห ารงานเอกสาร
(Records management)เทานั้น
7. Work Flow กระบวนการ การระบุ การใชสัญลักษณตางๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพื่อใหเห็น
ถึ งลั ก ษณะ และความสั มพั น ธ กอนหลังของแตล ะขั้น ตอนในกระบวนการ
ทํางาน ที่จะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางานที่งาย
ขึ้น และแสดงใหเห็นภาพความสัมพันธระหวาง บุคคลที่เกี่ยวของ
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การระบุ รายละเอียดงานตามลําดับที่ ที่แสดงไวใน ขอ 7 Work Flow
กระบวนการ โดยอธิบายวิธีการทํางานหรือขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด
วาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อใด และระบุเอกสาร /ระเบียบ/แบบฟอรม
ที่ใชประกอบการดําเนินการนั้น รวมทั้งผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน โดยใช
ขอความอธิบาย หรือตารางอธิบ าย พรอมทั้งระบุเงื่อนไขการทํางาน หรือ
เงื่อนไขความสําเร็จที่จําเปน (ถามี)
9. ระบบติดตามประเมินผล การระบุวิธีการติดตามประเมินผล ผูรับผิดชอบการติดตาม ผูรับตรวจ และ
วิธีการนําเสนอผลการติดตาม ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อใชติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด
และการกําหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เชน ทุก 3 เดือน
หรือทุก 6 เดือน
10. วัตถุประสงค (Objectives) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของ
กระบวนการนี้ขึ้นมา
๒

คําที่เกี่ยวของ

ความหมาย

11. ขอบเขต (Scope)

เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคูมือวา ครอบคลุม
ตั้งแตขั้นตอนใด ถึงขั้นตอนใด หนวยงานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด
12. คําจํากัดความ (Definition) เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงขอความวา คําศัพทเฉพาะ ที่สําคัญ ซึ่งอาจ
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือคํายอ ที่กลาวถึงภายใตระเบียบปฏิบัติ
นั้นๆ เพื่อใหเปนที่เขาใจ ทั้งผูปฏิบัติและผูใชบริการตรงกัน
13. หนาที่ความรับผิดชอบ การระบุวามีใครบางที่เกี่ยวของกับกระบวนการนั้นๆ และความรับผิดชอบที่
ตองดําเนินการในกระบวนการ ประกอบดวย
- บุคคล เรียงจากผูมีอํานาจหรือตําแหนงสูงสุด
- องคคณะเรียงจากคณะกรรมการถึง คณะทํางานยอย
- สวนราชการ เรียงจากสวนราชการระดับกรม ถึง หนวยงานระดับที่
สํานัก/กอง /กลุมงาน และสวนราชการ หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของนอกสังกัด
กระทรวง
14. เอกสารอางอิง
การระบุเอกสารทางวิชาการ หรือบันทึก / หนังสือราชการ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการที่เปนการชี้แจงใหทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกัน หรือ
อางอิงถึงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นๆสมบูรณ ไดแก ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น
พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน เปนตน
15. แบบฟอรมที่ใช
การระบุรายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการดําเนินการ ที่เปนการชี้แจง ใหทราบถึง
แบบฟอรมตางๆ ที่ตองใชในการบันทึกขอมูลของผูที่เกี่ยวของในกาปฏิบัติงาน
ของกระบวนการนั้ นๆ สําหรั บตัว อย างแบบฟอร มใหแสดงไวในภาคผนวก
กรณีการกรอกแบบฟอรมที่มีความยุงยาก ซับซอน ควรมีคําอธิบายการกรอก
แบบฟอร ม หรือจัดทําตัว อยางการกรอกแบบฟอร มไวเพิ่มเติมเพื่อใหเกิ ด
ความเขาใจยิ่งขึ้น

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

4.1 ผูอํานวยการกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูบริหารจัดการความรู (Chief Knowledge
Officer หรือ CKO )รับทราบและอนุมัติใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work-Manual)
4.2 คณะทํ างานจั ดการความรู กองพัฒ นาแหลงน้ําขนาดกลาง มีห นาที่ในการดําเนิน การ
- จั ดทํ าแผนงานเพื่ อจั ดทํ าคู มื อการปฏิ บั ติ งาน (Work-Manual) ของกองให ครบทุ ก
กระบวนงานภายใน 3 ป (2560 - 2562)
- ตรวจสอบ กลั่ น กรอง รายละเอี ย ดของคู มื อ ให เ ป น ไปตามมาตรฐานที่ กํ า หนด
- เผยแพร คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านในคลั ง ความรู ข องกองพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ขนาดกลาง
- อบรมการใชคูมือการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานภายในกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
- นําคูมือการปฏิบัติงานไปใชในการปฏิบัติงานจริง
- พิ จารณากระบวนงานที่ นํ าคู มื อไปใช แล วมี การปรั บปรุ งและส งผลให ลดระยะเวลา
ขั้นตอน คาใชจาย ส งประกวดการปรั บปรุ งประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน (Process Excellence
Award)
๓

ทบทวนและปรับปรุง

- สรุปปญหาและอุปสรรคจากการนําคูมือไปใชในการปฏิบัติงานจริงของปที่ผานมาเพื่อ

- สรุ ปบทเรี ยนและสรุ ปรายงานผลการดํ าเนิ นงาน จั ดการความรู และจั ดทํ าแนวทาง
แผนการจัดการความรูในปงบประมาณ 2561
4.3 คณะทํางานจัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
มีหนาที่ในการดําเนินการ
- แตงตั้งคณะทํางานยอย หรือบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดตามความจําเปน
- วิเคราะหกระบวนงานตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย
- จัดทําแผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work-Manual)
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work-Manual)
4.4 คณะทํางานยอยจัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูของกองพัฒนา
แหล ง น้ํ า ขนาดกลาง มี หน าที่ ในการดํ าเนิ นการจั ดทํ าคู มื อการปฏิ บั ติ งานให เป นไปตามมาตรฐานที่ กํ าหนด

๔

Work Flow กระบวนการจัดเก็บเอกสารราชการทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ลําดับที่
1

2

ผังกระบวนการ
วิเคราะหเอกสาร

เปนเอกสารอยูใน
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสหรือไม

เวลา

ลําดับที่

เวลา

3 นาที/เรื่อง

1 นาที/เรื่อง

ใช่

ไม่ใช่

3

4

เขาสูระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

เลือกตูเอกสาร หมวด
แฟมหลัก แฟมยอย

5
กรอกรายละเอียดเอกสาร

6

แนบไฟลเอกสาร
สแกน/ไฟลขอมูล

30 วินาที/เรื่อง

30 วินาที/เรื่อง

1 - 2 นาที/เรื่อง

1 - 2 นาที/เรื่อง

3
เขาสูระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

4

5

6

7

รวมเวลาทั้งหมด 6 - 8 นาที/ เรื่อง

30 วินาที/เรื่อง

คนหาและเลือกเอกสารที่
ตองการจัดเก็บ

30 วินาที/เรื่อง

เลือกระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

30 วินาที/เรื่อง

เลือกตูเอกสาร หมวด แฟม
หลัก แฟมยอย

30 วินาที/เรื่อง

เลือกไฟลเอกสารที่
ตองการและยืนยัน
การจัดเก็บ

1 นาที/เรื่อง

รวมเวลาทั้งหมด 4 นาที/เรื่อง
๕

Work Flow กระบวนการคนหาเอกสารราชการทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

1

เขาสูระบบงาน
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

30 วินาที/เรื่อง

2

เลือกวิธีคนหา

30 วินาที/เรื่อง

3

พิมพคําคน

4

เวลา

1 นาที/เรื่อง

เลือกไฟลเอกสารที่
ตองการและดาวน
โหลด

1 นาที/เรื่อง

รวมเวลาทั้งหมด 3 นาที/เรื่อง

๖

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดเก็บเอกสารจากระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดงาน
1. วิเคราะหเอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิเคราะหเอกสารที่จะจัดเก็บตามหมวดหมู
ที่กําหนด ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. การเงินและบัญชี
3. แผนงานและงบประมาณ
4. พัสดุและครุภัณฑ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ ประกาศ
7. ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
8. บริหารทรัพยากรมนุษย
9. งานพัฒนาแหลงน้ํา
10. การจัดการน้ํา
11. งานวิจัยพัฒนา
12. งานตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบบริหาร
13. งานตางประเทศ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

๗

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ/
หัวหนางานบริหารทั่วไป/
หัวหนางานธุรการ/
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

- ผูวิเคราะหเอกสารตองมีความ
เข า ใจโครงสร า งการจั ด เก็ บ
เอกสาร
- ผูวิเคราะหเอกสารตองอานและ
ทําความเขาใจกับเอกสารเพื่อให
แยกแยะจัดเก็บไดตรงหมวดหมู

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
2. เขาสูระบบสารบรรณ - ผูปฏิบัติงานเขาสูระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส - คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
ได 2 วิธี ดังนี้
อิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
1. พิมพ URL :
http://saraban.kromchol.com/iwebform สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน
ปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน
2. พิมพ URL:
http://www.kromchol.com/eoffice เลือก
ระบบจัดเก็บเอกสาร ดานขวามือ จากนั้น ปอนชื่อ
ผูใชงานและรหัสผาน

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ

- ตรวจสอบการพิมพขอความ ให
ถูกตอง
- ชื่อผูใชงานและรหัสผานตรงกับ
บุคคลที่ปฏิบัติงาน

3. คนหาเอกสารที่ตองการ - คนหาเอกสารที่ตองการจัดเก็บ โดยคลิกเลือก
เมนูคนหาจากแถบเมนู และคนหาเอกสาร ดวย
เลขที่เอกสารหรือเลขทะเบียนรับ-สง ของ
หนวยงาน

- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของ กรมชลประทาน
-ตนฉบับเอกสารที่จะจัดเก็บ

เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ

- ควรมีเอกสารตนฉบับอยูในมือ
เพื่อการคนหาที่งายขึ้น

4. เลือกเอกสารที่ตองการ - เลือกเอกสารที่ตองการจัดเก็บโดยคลิกที่เลข
ทะเบียน และกดปุมจัดเก็บบนแถบเมนูดานบน
จัดเก็บ

- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ

- เลือกเอกสารไดถูกตองตรงกับ
เรื่องที่จะจัดเก็บ

๘

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5. เลือกระบบจัดเก็บ
- เลือกระบบเอกสารที่ตองการจัดเก็บ โดยเลือก
เอกสารที่ตองการจัดเก็บ ระบบจัดเก็บเอกสาร (INFOMA:WEBFORM)

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ

- เขาระบบจัดเก็บเอกสารได
- เลือกระบบถูกตอง

6. เลือกตูเอกสาร หมวด
แฟมยอย แฟมหลัก

- เลือกตูเอกสารกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
จากโครงสรางทางดานซายมือ
- เลือกหมวดที่ตองการจัดเก็บจากหมวดเอกสาร
13 หมวดที่กําหนด
- เลือกแฟมหลัก และแฟมยอย

- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ

- จัดเก็บเอกสารตรงตามหมวดหมู
ของเอกสาร
- เลือกตู หมวด แฟมหลัก แฟมยอย
ไดถูกตอง

7. เลือกไฟลเอกสารที่
ตองการและยืนยันการ
จัดเก็บ

- เลือกไฟลเอกสารที่ตองการจัดเก็บจากตาราง
ดานลางขวามือ โดยคลิกเครื่องหมายถูกดานหนา
ไฟลที่เลือก

- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ

- เลือกไฟลเอกสารถูกตองตาม
ความตองการจัดเก็บ

๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิธีการจัดเก็บเอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส มี 2 วิธี ไดแก
1. การจัดเก็บเอกสารจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFLOW) เปนการจัดเก็บเอกสาร
จากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
2. การจัดเก็บเอกสารดวยวิธีเพิ่มใหมในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (INFOMA WEBFORM) เปนการจัดเก็บ
เอกสารที่ ไม มีอยู ในระบบงานสารบรรณอิ เ ล็กทรอนิ กส วิธีนี้ผูใชงานจะตองมีขอมูล เอกสาร และไฟล ขอมู ล
เพื่อจัดเก็บในระบบ
1. การจัดเก็บเอกสารจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มีขั้นตอนดังนี้
ผูใชงานเขาระบบ Windows ตามปกติ จากนั้น เขาโปรแกรม Browser โดยจะตอง
เปน Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป

หลังจากเขาโปรแกรม Browser แลว เรียกที่ URL : http://saraban.kromchol.com/iwebflow โดย
พิมพ URL ลงในชองบนแถบ Address bar ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการเรียก URL : http://saraban.kromchol.com/iwebflow บน Address bar

10

จะปรากฏหนาแรกของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงหนาแรกของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
หลังจากนั้นใหปอนชื่อผูใชงาน และรหัสผาน โดยในการปอนรหัสผานผูใชงานนั้น ระบบจะแสดงผล
บนหนาจอเปน เครื่องหมาย “ดอกจันทร” เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน จากนั้นกดปุม ตกลง เพื่อยืนยัน
การเขาสูระบบ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน
11

กรณีที่ ผูใชปอนชื่อหรือ รหัสผานไมถูกตอง ระบบจะแจงขอความเตือน เชน
- ปอนชื่อผิด ระบบแจง “ชื่อของทานไมสามารถเขาระบบได”
- ปอนรหัสผิด ระบบแจง “ทานใสรหัสผิด ไมสามารถเขาระบบได”
ดังแสดงในภาพที่ 4 จากนั้นกดปุม OK ระบบจะกลับมาหนาจอเดิม เพื่อใหผูใชปอนชื่อและรหัสผานอีกครั้ง
*สําหรับผูใชงานที่ยังไมมีชื่อผูใชงานและรหัสผาน สามารถลงทะเบียนไดที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผานหนวยงานตนสังกัด

ภาพที่ 4 แสดงคําเตือนเมื่อปอนรหัสผิด
เมื่อเขาระบบไดแลว จะปรากฏหนาตางหลักของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสพรอมทํางานดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แสดงหนาตางหลักของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ใหดําเนินการคนหาเอกสารที่ตองการจัดเก็บ ในที่นี้ใชการคนหาเอกสารดวยเลขที่เอกสาร ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงการคนหาเอกสารที่ตองการจัดเก็บ
13

เมื่อกดปุมตกลง จะปรากฏขอมูลเอกสารที่คนหา ใหกดเลือกที่เลขทะเบียน ดังแสดงในภาพที่ 7
เพื่อดําเนินการปดงานเอกสารที่ตองการจัดเก็บกอน ระบบถึงจะยินยอมใหจัดเก็บเอกสาร

ภาพที่ 7 แสดงเอกสารที่คนหาเพื่อดําเนินการจัดเก็บ

การปดงาน ใหกดปุม “ปดงาน” บนแถบเมนูดานบน ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงการปดงานในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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จะปรากฏหนาจอแจงขอมูลการปดงาน ใหกดปุม ตกลง ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงหนาจอแจงขอมูลการปดงาน
เมื่อดําเนินการปดงานเสร็จเรียบรอยแลว จะปรากฏกรอบแสดงขอความแจงวา ดําเนินการ
ปดงานเรียบรอยแลว ใหกดปุม OK ในกรอบ ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงกรอบหนาตางแจงดําเนินการปดงานเรียบรอยแลว
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จะปรากฏสัญลักษณที่แสดงวาปดงานแลว ดังแสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แสดงสัญลักษณการปดงานแลวเสร็จ
ให ก ดเลขทะเบี ย นอี ก ครั้ ง จะปรากฏหนา จอแสดงรายละเอีย ดเอกสาร โดยบนแถบเมนู
ดานบนจะปรากฏ ปุมคําสั่งสําหรับจัดเก็บ ดังแสดงในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 แสดงปุมจัดเก็บบนแถบเมนูหลังจากเอกสารไดรับการปดงานแลวเสร็จ
16

ใหกดปุมจัดเก็บ และคลิกเลือก ระบบจัดเก็บเอกสาร (INFOMA:WEBFORM) ดังแสดงในภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แสดงการเลือกระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (INFOMA:WEBFORM)
เมื่อคลิกเลือกระบบจัดเก็บเอกสาร (INFOMA WEBFORM) เอกสารที่ตองการจัดเก็บจะถูก
โอนเขาสูระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติ ระบบจะแสดงรายชื่อตูเอกสารที่มีสิทธิ์ ใหเลือกตูเอกสาร
ที่ตองการ หากทานสามารถเขาใชงานไดตูเดียว ระบบจะแสดงตูที่สามารถใชงานใหโดยอัตโนมัติ ในที่นี้เลือก
ตูเอกสารกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ดังแสดงในภาพที่ 14

ภาพที่ 14 แสดงตูเอกสารที่มีสิทธิ์
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เมื่ อเลื อ กตู เ อกสารกองพั ฒ นาแหล งน้ํ าขนาดกลางเรีย บร อยแล ว ด า นซ ายมือ จะปรากฏ
โครงสรางลิ้นชักภายใน ตูเอกสาร และดานขวามือจะปรากฏขอมูลของเอกสารที่โอนมาจากระบบงานสารบรรณ
ดังแสดงในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แสดงรายละเอียดเอกสารที่โอนมาจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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ใหผูใชงานคลิกเลือกลิ้นชักหมวดเอกสาร แฟมหลัก และแฟมยอยที่ตองการจัดเก็บ ในที่นี้
เลือกลิ้นชัก หมวด 01 บริหารทั่วไป แฟมหลัก 01.06 หนังสือเวียน แฟมยอย 01.06.03 เรื่องแจงเวียนเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ ดังแสดงในภาพที่ 16

ภาพที่ 16 แสดงการเลือกลิ้นชัก แฟมหลัก และแฟมยอย
จากนั้นใหดําเนินการกรอกขอมูลในชองคําคน ชองระดับสิทธิของหนวยงาน ชองชื่อผูเขียน
ชองอายุเอกสาร ชองสถานที่เก็บ และชองอื่นๆ ที่สามารถกรอกขอมูลเพิ่มเติมได หลังจากนั้นใหเลือกเอกสาร
แนบที่เกี่ยวของ กับหนวยงาน ซึ่งปกติระบบจะเลือกเอกสารทั้งหมดไวใหโดยอัตโนมัติโดยทําเครื่องหมายถูก
ไวหนาเอกสารแนบทุกรายการ ใหคลิกขอความ “ไมเลือกทั้งหมด” ที่ปรากฏอยูดานบนสุดของชองเอกสารแนบ
เพื่อยกเลิกการเลือกทั้งหมดกอน ดังแสดงในภาพที่ 17
19

D

ภาพที่ 17 แสดงการยกเลิกการเลือกเอกสารแนบที่ระบบเลือกไวใหโดยอัตโนมัติ
20

หลั งจากนั้ น จึ งเลื อกเฉพาะเอกสารที่ เกี่ย วของกับ หนว ยงาน โดยคลิกที่ช องว างดา นหน า
รายการเอกสารแนบ แตละรายการ จะปรากฏเครื่องหมายถูกดานหนาเอกสารที่เลือก แตถาคนหาไมเจอ ใหกด
ctrl+F เพื่อเรียกหนาตางคนหา และพิมพคําคนที่ตองการ เชน ผสก.1 ดังแสดงในภาพที่ 18 จะปรากฏแถบสี
เหลืองขึ้นในจุดที่มีคําคน กด Next เพื่อเลื่อนไปขางหนา หรือ Previous เพื่อยอนไปขางหลัง จนเจอเอกสารที่
ตองการจัดเก็บ จึงคลิ๊กที่ชองสี่เหลี่ยมดานหนารายการเอกสารที่เลือกใหแสดงเครื่องหมายถูก

ภาพที่ 18 การคนหาเอกสารที่ตองการจัดเก็บ

21

เมื่อเลือกเอกสารแนบเรียบรอยแลว ใหกดปุมตกลง ดังแสดงไวในภาพที่ 19

D

ภาพที่ 19 แสดงการเลือกเอกสารที่ตองการจัดเก็บ

22

จะปรากฏกรอบโอนขอมูลจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเขาตูเอกสารเรียบรอยแลว
ดังแสดง ในภาพที่ 20 และ กดปุม OK

ภาพที่ 20 แสดงการโอนขอมูลจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแลวเสร็จ
เมื่อทดลองเปดเอกสารที่จัดเก็บแลวในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจะปรากฏสัญลักษณการจัดเก็บ
เอกสารหนาทะเบียนที่จัดเก็บเรียบรอยแลว ดังแสดงในภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แสดงสัญลักษณการจัดเก็บเอกสารที่จัดเก็บเรียบรอยแลว
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดเก็บเอกสารใหมที่ไมมีอยูในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะหเอกสาร

วิเคราะหเอกสารที่จะจัดเก็บตามหมวดหมู
ที่กําหนด ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. การเงินและบัญชี
3. แผนงานและงบประมาณ
4. พัสดุและครุภัณฑ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ ประกาศ
7. ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
8. บริหารทรัพยากรมนุษย
9. งานพัฒนาแหลงน้ํา
10. การจัดการน้ํา
11. งานวิจัยพัฒนา
12. งานตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบบริหาร
13. งานตางประเทศ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่หนวยงานธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ/
หัวหนางานบริหารทั่วไป/
หัวหนางานธุรการ/
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

- ตรวจสอบการพิมพขอความ ให
ถูกตอง
- ชื่อผูใชงานและรหัสผานตอง
ตรงตัวบุคคลที่ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
2. เขาสูระบบจัดเก็บ
อิเล็กทรอนิกส

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานเขาสูระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ได 2 วิธี ดังนี้
1. พิมพURL :
http://saraban.kromchol.com/iwebform
ปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน
2. พิมพ URL:
http://www.kromchol.com/eoffice เลือก
ระบบจัดเก็บเอกสาร ดานขวามือ จากนั้น ปอน
ชื่อผูใชงานและรหัสผาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่หนวยงานธุรการ/ - เขาระบบได 2 วิธี เลือกวิธีที่
สะดวก
เจาหนาที่งานธุรการ

3. เลือกตูเอกสาร หมวด - เลือกตูเอกสารที่ใชเก็บเอกสารของ กองพัฒนา
แหลงน้ําขนาดกลาง
แฟมยอย แฟมหลัก
- เลือกลิ้นชักหมวดหมู แฟมหลัก แฟมยอย
ที่ตองการจัดเก็บเอกสารจากโครงสรางทางซายมือ
และกดปุมเพิ่มใหม

- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

เจาหนาที่หนวยงานธุรการ/ - การจัดเก็บเอกสารใหถูกตอง
ตรงตามหมวดหมูของเอกสาร
เจาหนาที่งานธุรการ
เพื่อใหสะดวกในการคนหา

4. กรอกรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสาร

- คูมือแนะนําการใชงานระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

เจาหนาที่หนวยงานธุรการ/ - การกรอกรายละเอีย ดเอกสาร
เจาหนาที่งานธุรการ
ทีม่ ีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ได ค รบถ ว น สมบู ร ณ เพื่ อ ให
สามารถคนหาไดรวดเร็ว

- กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร โดยเปนขอมูล
เกี่ยวกับเอกสารสําหรับบันทึกและคนหา
ประกอบดวย
- รายละเอียดหรือขอมูลของเอกสาร เชน ชื่อเรื่อง
หมวด (ลิ้นชัก แฟม) คําคน เอกสารลงวันที่
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รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- รายละเอียด การกําหนดสิทธิ์/การเขาดูเอกสาร
เชน ใหทุกหนวยดูเอกสาร บางหนวยงาน หรือ ใช
ภายใน
- รายละเอียดการปรับปรุงเอกสาร การใชงาน
เอกสาร เชน สําเนาลง CD สถานะบังคับใช
ยกเลิก เปนตน

5. แนบไฟลเอกสาร

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

- แนบไฟลเอกสาร โดยการเลือกไฟลขอมูลที่มีอยู - คูมือแนะนําการใชงานระบบ
แลว เชน .DOC, .XLS, .PDF, .GIF, .JPG หรือไฟล เอกสารอิเล็กทรอนิกส
ชนิดอื่น หรือแนบเอกสารโดยการสแกน
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่หนวยงานธุรการ/ - แนบไฟลเอกสารใหถูกตองตรง
ตามเรื่องที่จัดเก็บ
เจาหนาที่งานธุรการ

2. การจัดเก็บเอกสารดวยวิธีเพิ่มใหมในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส มีขั้นตอนดังนี้
ระบบ INFOMA WEBFORM เปนระบบจัดเก็บและคนคืนเอกสารอิเล็กทรอนิกส เหมือนการ
จัดเก็บเอกสารเขาตูเอกสาร ลิ้นชัก แฟม ในระบบมือ โดยระบบ INFOMA WEBFORM มีระบบปองกันความ
ปลอดภัยในการควบคุมการเขาถึงเอกสาร ซึ่งผูใชงานตองเขาสูระบบกอนจะจึงสามารถใชงานได โดยใหผูใชงาน
เขาระบบ Windows ตามปกติ จากนั้นเขาโปรแกรม Browser ซึ่งจะตองเปน Internet Explorer Version
5.0 ขึ้นไป

หลังจากเขาโปรแกรม Browser แลว เรียกที่ URL : http://saraban.kromchol.com/iwebform
โดยพิมพ URL ลงในชองบนแถบ Address bar ดังแสดงในภาพที่ 22

ภาพที่ 22 แสดงการเรียก URL : http://saraban.kromchol.com/iwebform บน Address bar
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จะปรากฏหนาแรกของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ดังแสดงในภาพที่ 23 ผูใชสามารถเลือกการ
ใชงานเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ได โดยการกดปุมเลือก

ภาพที่ 23 แสดงหนาแรกของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสและเลือกการใชงานภาษาไทย-อังกฤษ
หลั งจากนั้นให ป อนชื่ อผูใชงาน และรหัสผาน โดยในการป อนรหั สผ านผูใช งานนั้ น ระบบจะ
แสดงผลบนหนาจอเปน เครื่องหมาย “ดอกจันทร” เพื่อความปลอดภัยในการใช งาน จากนั้นกดปุม ตกลง
เพื่อยืนยันการเขาสูระบบ ดังแสดงในภาพที่ 24

ภาพที่ 24 แสดงการปอนชื่อผูใชงาน และรหัสผาน
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กรณีที่ผูใชงานปอนชื่อหรือรหัสผานไมถูกตอง ระบบจะแจงขอความเตือน “ปอนชื่อหรือ
รหัสผานไมถูกตอง กรุณาปอนใหม” ใหผูใชงานกดปุมตกลง แลวจึงทําการปอนชื่อผูใชงานและรหัสผานใหมอีก
ครั้ง เมื่อถูกตองแลวจึงจะเขาสูระบบได ดังแสดงในภาพที่ 25
สําหรับผูใชงานที่ยังไมมีชื่อผูใชงานและรหัสผาน สามารถลงทะเบียนไดที่ศูนยเทคโนโลยีสาร
บรรณและการสื่อสาร ผานหนวยงานตนสังกัด

ภาพที่ 25 แสดงขอความเตือนการปอนชื่อหรือรหัสผานไมถูกตอง
เมื่อเขาระบบไดแลว จะปรากฏหนาจอพรอมทํางาน โดยระบบจะแสดงรายชื่อตูเอกสารที่
ผูใชงานมีสิทธิ์ ใหเลือกตูเอกสารที่ตองการ หากผูใชงานมีสิทธิ์เขาไดตูเดียว ระบบจะเขาตูใหโดยอัตโนมัติ ดังแสดง
ในภาพที่ 26

ภาพที่ 26 แสดงการเขาสูระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูใชงานเลือกตูเอกสาร
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ในที่ นี้ เ ลื อกตู เ อกสาร “กองพั ฒ นาแหล งน้ํ าขนาดกลาง” จะปรากฏลิ้ น ชั กหมวดเอกสาร
(สัญลักษณรูปกลองลิ้นชัก สีเหลือง) ภายใตตูเอกสาร กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ดังแสดงในภาพที่ 27

ภาพที่ 27 แสดงลิ้นชักหมวดเอกสาร ภายในตูเอกสาร กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
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ใหคลิกเลือกลิ้นชักหมวดเอกสารที่ตองการเก็บเอกสาร ในที่นี้เลือกหมวด 01 บริหารทั่วไป
จะปรากฏแฟมหลัก (สัญลักษณรูปกลองแฟมสีฟา) ภายใตลิ้นชักหมวด 01 บริหารทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 28

ภาพที่ 28 แสดงแฟมหลักภายใตตูเอกสาร กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
หลังจากนั้นใหคลิกเลือกแฟมหลักที่ตองการ ในที่นี้เลือกแฟมหลัก 01.06 หนังสือเวียน จะปรากฏ
แฟมยอย (สัญลักษณรูปเอกสารเอกสารสีเหลือง) ภายใตแฟมหลัก ดังแสดงในภาพที่ 29
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ภาพที่ 29 แสดงแฟมยอย ภายใตแฟมหลัก 01.06 หนังสือเวียน
คลิกเลือกแฟมยอยที่ตองการจัดเก็บเอกสาร ในที่นี้เลือกแฟมยอย 01.06.03 เรื่องแจงเวียน
เพื่อทราบและ ถือปฏิบัติ หลังจากนั้นกดปุมเพิ่มใหม ดังแสดงในภาพที่ 30

ภาพที่ 30 แสดงการเลือกแฟมยอย และกดปุมเพิ่มเอกสารจัดเก็บใหม
32

จะปรากฏหน า จอสํ า หรั บ บั น ทึ กข อมู ล ใหกรอกรายละเอีย ดเกี่ย วกับ เอกสาร (กรอกขอมูล เทาที่มี) ข อมู ล
เกี่ยวกับเอกสารหนึ่งๆ สําหรับบันทึกและคนคืน ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 31 ดังนี้
- รายละเอียดหรือขอมูลของเอกสาร เชนชื่อเรื่อง หมวด (ลิน้ ชัก แฟม) คําคน เอกสารลงวันที่
- รายละเอียด การกําหนดสิทธิ์ / การเขาดูเอกสาร เชน ใหทุกหนวยงานดูเอกสาร บางหนวยงาน หรือใช
ภายใน
- รายละเอียดการปรับปรุงเอกสาร การใชงานเอกสาร เชน สําเนาลง CD สถานบังคับใช ยกเลิก เปนตน

รายละเอียด
หรื อข้ อมูล

รายละเอียด
การกําหนดสิทธิ์/
รายละเอียดการ
ปรับปรง
ภาพที่ 31 แสดงการกรอกขอมูลรายละเอียดเอกสารสวนตาง ๆ
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คําอธิบายการกรอกรายละเอียดของเอกสาร
วันที่นําเขาขอมูล : ไมตองกรอก ระบบจะขึ้นวันที่นําเขาขอมูลใหโดยอัตโนมัติ
ชื่อผูนําเขาขอมูล : ไมตองกรอก ระบบจะขึ้นชื่อผูนําเขาขอมูลใหโดยอัตโนมัติ
รหัสเอกสาร : ไมตองกรอก ระบบจะขึ้นรหัสเอกสารใหโดยอัตโนมัติ
เอกสารอางอิง : กรอกเลขที่เอกสารอางอิง (หากมี)
เอกสารเลขที่ : กรอกเลขที่เอกสาร (หากมี)
เอกสารลงวันที่ : กรอกวันที่ของเอกสาร โดยระบบจะขึ้นใหเปนวันที่นําเขาขอมูลกอน
ผูใชสามารถเปลี่ยนได ปอนวันที่ในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป
แกไขที่ : กรอกรายละเอียดการแกไข (ถามี) ใชสําหรับการควบคุมเวอรชั่นของเอกสารได
แฟมเอกสาร : เลือกแฟมเอกสาร โดยสามารถเลือกไดจากโครงสรางทางซายมือ
หมายเหตุ หากเลือกหมวดเอกสารไปแลว ไปเลือกหมวดใหม ระบบจะ refresh หนาจอ
ขอมูลที่คียไวจะหายไปได ดังนั้น ควรเลือกหมวดเอกสารกอน แลวคอยกรอก
รายละเอียดเอกสาร
เรื่อง : กรอกชื่อเรื่องของเอกสาร
หัวเรื่องยอย : กรอกหัวเรื่องยอย (หากมี)
รายละเอียด : กรอกรายละเอียดของเอกสาร (หากมี)
คําคน : กรอกคําคน (หากมี)
ภาษา : เลือกภาษาของเอกสาร
ชนิดเอกสาร : เลือกชนิด (ตนฉบับหรือคําแปล)
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ : กรอกชื่อบุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ (หากมี)
เชื่อมโยงไป URL : กรอกชื่อ URL ที่เกี่ยวของ (หากมี)
ขอคิดเห็น : กรอกขอคิดเห็น (หากมี)
อธิบายการกําหนดสิทธิของเอกสาร
สําหรับผูจัดเก็บเอกสาร สามารถกําหนดระดับและสิทธิการเขาถึงเอกสาร โดยบันทึกขอมูลสวนของการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล ดังนี้
ชื่อเจาของเอกสาร: ไมตองกรอก ระบบจะแสดงชื่อผูนําเอกสารเขาใหโดยอัตโนมัติ
ระดับสิทธิ : จําแนกออกเปนระดับ 0-9 เปรียบไดกับระดับซีของบุคคล หรือชั้นความลับของเอกสาร
เอกสารระดับ 0 ผูที่สามารถเขาดูได คือ ผูใช ที่มีสิทธิระดับ 0 ขึ้นไป หากเอกสารมีชั้นความลับ
สามารถปองกันการเขาถึงเอกสารนั้นได โดยการกําหนดระดับสิทธิผูเขาดูไวที่เอกสารใหสูงกวา
ตัวอยางเชน เอกสารระดับ 5 ผูที่จะเขาดู ตองมีระดับสิทธิตั้งแต 5 ขึ้นไป สําหรับผูใชที่มีระดับ
สิทธิต่ํากวานั้น จะไมสามารถเห็นเอกสารนั้นๆได
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ประเภทเอกสาร : จําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ
1. เอกสารสวนกลาง หมายถึง เอกสารที่เปดใหทุกหนวยงานเขาดูเอกสารได
2. เอกสารระดับหนวยงาน หมายถึง เอกสารที่เปดใหบุคคลที่สังกัดหนวยงานนั้น ๆ เทานั้น
เขาดูและทํางานได
3. เอกสารสวนบุคคล หมายถึง เอกสารที่เจาของที่นําเอกสารเขาเทานั้น เขาดูและทํางานได
บุคคลในหนวยงานเดียวกัน ก็ไมสามารถเห็นเอกสารได
หนวยงานเจาของ : หมายถึง หนวยงานของผูนําเขาขอมูล ระบบจะขึ้นใหโดยอัตโนมัติ
หนวยงานที่ไดรับสิทธิ : เอกสารระดับหนวยงาน สามารถใหหนวยงานที่หนวยงานเจาของเอกสาร
ประกาศใหเขาดูเอกสารได โดยใชการใหสิทธิหนวยงานนั้นๆ *
ชื่อผูเขียน : กรอกชื่อผูเขียน (หากมี)
อายุเอกสาร : กรอกอายุการเก็บเอกสาร (หากมี)
สถานที่เก็บ : กรอกสถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ (หากมี)
เมื่อบันทึกรายละเอียดตาง ๆ แลว กดปุม [ตกลง] ระบบจะใหเลือกวาตองการแนบเอกสาร หรือ ตองการปอน
เอกสารชุดถัดไป เมื่อกรอกรายการแตละชองเรียบรอยแลวใหกดปุม “ตกลง” ดังแสดงในภาพที่ 30
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ภาพที่ 32 แสดงการกรอกรายละเอียดเอกสาร และกดปุม ตกลง เมื่อกรอกแลวเสร็จ
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เมื่อบันทึกรายละเอียดตางๆแลว กดปุม [ตกลง] ระบบจะใหเลือกวาตองการแนบเอกสาร
หรือตองการปอนเอกสารชุดถัดไป ดังแสดงในภาพที่ 33
หากตองการ [ปอนเรื่องถัดไป] ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับบันทึกขอมูลใหม
หากตองการ [แนบไฟลเอกสาร] ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับแนบเอกสาร

ภาพที่ 33 แสดงหนาจอระบบใหเลือกแนบไฟลเอกสารหรือปอนเรื่องตอไป
ในที่นี้กดเลือก แนบไฟลเอกสาร ระบบแสดงหนาตางสําหรับแนบเอกสาร ดังแสดงในภาพที่ 34

ภาพที่ 34 แสดงหนาตางสําหรับแนบเอกสาร
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ผูใชสามารถแนบเอกสารได 2 แบบ คือ
1. Browse แนบไฟลขอมูลที่มีอยูแลว โดยอาจเปนไฟล .DOC, .XLS, .PDF, .GIF, .JPG หรือไฟลชนิดอื่นๆ
2. Scan แนบเอกสารโดยการสแกน
ในที่นี้เลือกการแนบไฟลแบบที่ 1 คือ การ Browse แนบไฟลขอมูลที่มีอยูแลว เปนไฟลชนิด
.PDF โดยกดที่ตัวอักษร E ดังแสดงในภาพที่ 35

ภาพที่ 35 แสดงการแนบไฟลเอกสาร โดยการคลิกตัวอักษร E
หลังจากนั้นใหกดปุม เลือกไฟล เพื่อไปเลือกไฟลเอกสารที่ตองการแนบจากเครื่องคอมพิวเตอร
ดังแสดงในภาพที่ 36

ภาพที่ 36 การคนหาไฟลเอกสารที่ตองการแนบ
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ใหเลือกไฟลเอกสาร .PDF ที่ตองการแนบ และกดปุม “Open” ดังแสดงในภาพที่ 35

ภาพที่ 37 เลือกไฟลเอกสารที่ตองการแนบ
เมื่อเลือกไฟลเอกสารแนบเรียบรอยแลว ใหกดปุม ตกลง ดังแสดงในภาพที่ 38

ภาพที่ 38 แสดงการเลือกไฟลแนบเรียบรอยแลว
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ภาพที่ 39 แสดงการแนบไฟลเอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลวเสร็จ
จะมีไฟลเอกสารแนบปรากฏอยูในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ดังแสดงในภาพที่ 39 โดย
ระบบจะแสดงรายการเอกสารแนบสัญลักษณรูปภาพ (Icon) ชนิดของไฟลขอมูลที่ดานหนาของเอกสารแตละ
รายการ เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารดวยวิธี “เพิ่มใหม” ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการคนหาเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เขาสูร ะบบงาน
ผูปฏิบัติงานเขาสูระบบงานสารบรรณ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสได 2 วิธี ดังนี้
1. พิมพ URL :
http://saraban.kromchol.com/iwebflow
ปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน
2. พิมพ URL:
http://www.kromchol.com/eoffice เลือก
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดานขวามือ
จากนั้นปอนชื่อผูใชงานและรหัสผาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผูรับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
- คูมือแนะนําการใชงานระบบ เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่งานธุรการ
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- เขาระบบไดทั้ง 2 วิธี เลือก
วิธีที่สะดวก

2. เลือกวิธีคนหา

เลือกวิธีคนหาได 3 วิธี ดังนี้
1. คนหาเอกสารตามเงื่อนไข
2. คนหาตามประเภทเอกสาร
3. คนหางานสงออก

- คูมือแนะนําการใชงานระบบ เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

- สามารถคนหาไดรวดเร็ว
ทันเวลาและตรงตามความ
ตองการ

3. พิมพคําคน

พิมพคําคน โดยสามารถคนไดจาก
- เลขทะเบียน
- เรื่อง/รายละเอียด

- คูมือแนะนําการใชงานระบบ เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เจาหนาที่งานธุรการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
INFOMA : Webform URL

- สามารถคนหาไดรวดเร็ว
ทันเวลาและตรงตามความ
ตองการ
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รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กําหนดชวงเวลา
ฯลฯ

4. เลือกไฟลเอกสารที่
ตองการ

- เลือกไฟลเอกสาร และดาวนโหลดตามตองการ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน

ผูรับผิดชอบ

- คูมือแนะนําการใชงานระบบ เจาหนาที่หนวยธุรการ/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
เจาหนาที่งานธุรการ
INFOMA : Webform URL
สําหรับผูใชงานทั่วไป (user)
ของกรมชลประทาน
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เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

- คนหาเอกสารไดทันเวลาและ
ตรงตามความตองการ

การคนหาเอกสาร
เมื่อเขาตูมาไดแลว ผูใชสามารถคนหาเอกสารเบื้องตนได 2 วิธี คือ

1. เปดลิ้นชัก และแฟมหลัก-แฟมยอย ตามโครงสราง (Tree Structure) ดานซายมือ
2. ใชการคนหา
1. คนหาโดยการเปดลิ้นชัก และแฟม ตามโครงสราง (Tree Structure) ดานซายมือ
เมื่อเลือกตูเอกสารที่ตองการแลว ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ของผูใชเพื่อแสดงรายชื่อลิ้นชัก แฟม
และเอกสารที่ผูใชมีสิทธิ์ ระบบจะแสดงรายชื่อลิ้นชักของตู ทางดานซายมือ ผูใชสามารถกดที่ลิ้นชักที่ตองการ
เพื่อเปดดูแฟมในลิ้นชัก จากนั้น เลือกแฟมหลัก และแฟมยอยที่ตองการ ระบบจะแสดงรายชื่อเอกสารในแฟม ทางดาน
ขวามือ

๔๓

2. คนหาโดยการใชการคนหา
หากไมทราบวาเอกสารอยูในลิ้นชัก หรือแฟมใด สามารถคนหาเอกสารได โดยระบบจะตั้งคา
ขอบเขตการคนหาเบื้องตน เปนคนหาเอกสารจากทั้งตู (ทั้งหมด) ใหผูใชปอนคําสําคัญสําหรับการคนหา ในชอง
คนหา ระบบจะคนหาเอกสารจากรายละเอียดสําคัญของเอกสาร อันไดแก ชื่อเรื่อง รายละเอียด และคําคน จากนั้น
ระบบจะแสดงรายชื่อเอกสารใหดานลาง ดังภาพ

ระบบแสดงรายชื่อเอกสารที่คนหาได

เมื่อคนหาไดแลว สามารถกดที่เครื่องหมาย
เพื่อเปดเอกสารแนบ หรือกดที่เลขที่เอกสาร
หรือเรื่อง หรือเอกสารลงวันที่ เพื่อดูรายละเอียดของเอกสาร หรือใบปะหนาเอกสารได

๔๔

การจํากัดขอบเขตการคนหา (LIMIT-EXPAND SEARCH)
เมื่อคนหาเอกสาร โดยการเปดลิ้นชัก และแฟมแลว ผูใชสามารถจํากัดการคนหาจากผลการ
คนหาเบื้องตน โดยใชคําคน เพื่อจํากัดเอกสารภายใตคําคน และแฟมนั้นๆ
เดิมคนหาโดยเปดลิ้นชัก และแฟม และระบบแสดงรายชื่อเอกสารขึ้นมา

Limit search ดวยคําคน แลวกด คนหา
ระบบแสดงรายชื่อเอกสาร โดยใชคําคน และคนภายใตแฟมที่เลือกไว

๔๕

หากตองการขยายขอบเขตของการคนหาตอไปอีก เปนคําคนเดิม ภายใตลิ้นชักของแฟมที่เลือก
ไว ใหเลือก แลวกดคนหาซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
สืบเนื่องจากการ limit search ขางตน เลือก ทั้งลิ้นชัก แลวกด คนหาใหม

ระบบแสดงรายชื่อเอกสาร โดยใชคําคน และคนภายใตลิ้นชักของแฟมที่เลือกไว

๔๖

ตัวอยางการคนหาเอกสารของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

การคนหาเอกสารของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
1. เขาไปที่ http://saraban.kromchol.com/iwebform
2. Login เขาระบบจัดเก็บเอกสาร

3. คลิกที่ตูกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

๔๗

4. พิมพคําบางสวน หรือเลข E สารบรรณ ในชองคนหา แลวกดคนหา เชน ว106 หรือ ขอความรวมมือ แลวกด
ปุมคนหา

5. จะเห็นเรื่องที่ตองการคนหา

๔๘

การคนหาแบบพิเศษ
หากผูใชตองการคนหาเอกสารจากขอมูลเฉพาะสวนของเอกสาร เชน เลขที่เอกสาร เอกสาร
ลงวันที่ ชื่อเรื่อง รายละเอียด คําคน หรือชวงวันที่เอกสาร บุคคล/หนวยงาน สถานะ ภาษา ผูใชสามารถคนหาได
โดยใชการคนหาแบบพิเศษ โดยกดที่เมนู คนหาแบบพิเศษดังภาพ

ในการคนหาแบบพิเศษ ผูใชสามารถกําหนดเงื่อนไขได 6 สวน คือ
1.

กําหนดขอบเขตของขอมูล คือกําหนดลิ้นชัก แฟม ที่ตองการคน หรือคนเอกสารจากทุกลิ้นชัก (ทั้งตู)
๔๙

2. กําหนดสวนของขอมูลที่ตองการคน ไดแก

อธิบายความหมาย
เอกสารเลขที่

คนหาเอกสารจากเลขที่เอกสาร เชน 0805/46,
2546, 822 โดยอาจใสเลขที่เอกสารเต็ม หรือใส
บางสวนแลวกําหนดเงื่อนไข เปน “มีคําวา”
คนหาเอกสารจาก เลขที่เอกสารอางอิง (ถามี)
คนหาเอกสารจาก รหัสเอกสาร
เชน 0020000302001003/46121300001 หรือบางสวนของรหัสเอกสาร
เชน 461213 แลวกําหนดเงื่อนไข เปน “มีคําวา”
คนหาเอกสารจาก วันที่ของเอกสาร รูปแบบของ
วันที่ คือ dd/mm/yyyy เชน 03/12/2546
คนเอกสารลงวันที่ กําหนดเงื่อนไขเปน = เชน
คนเอกสารลงวันที่ 03/12/2546

เอกสารอางอิง
รหัสเอกสาร

เอกสารลงวันที่

คนเอกสารตั้งแตวันที่ กําหนดเงื่อนไขเปน >

๕๐

คนหาเอกสารถึงวันที่ กําหนดเงื่อนไขเปน <
คนหาเอกสารเปนชวงวันที่ ตองกําหนดเงื่อนไข
เอกสารลงวันที่ 2 ครั้ง เชน

เรื่อง
รายละเอียด
คําคน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ

คนหาเอกสารจากคําในชื่อเรื่องของเอกสาร
คนหาเอกสารจากคําในชองรายละเอียด ของเอกสาร
คนหาเอกสารจากคําในชองคําคน ของเอกสาร
คนหาเอกสารจากคําในชอง บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ภาษา

คนหาเอกสาร โดยระบุภาษาของเอกสาร เชน ไทย
อังกฤษ

ภาพ การระบุภาษาในใบปะหนาเอกสาร
คนเอกสารภาษาไทย ใหระบุวา Thai หรือ ไทย
โดยกําหนดเงื่อนไข “มีคําวา” หรือพิมพเต็ม ใช =

คนเอกสารภาษาอังกฤษ ใหระบุวา Eng หรือ
อังกฤษ โดยกําหนดเงื่อนไข “มีคําวา” หรือพิมพ
เต็ม ใช =

หากหนวยงานทาน มีการกําหนดเอกสารภาษาอื่น
ไว สามารถดูใบปะหนาเอกสาร สําหรับระบุในการ
คนหาตามตัวอยางขางตนได
๕๑

สถานะ

คนหาเอกสารจากสถานะของเอกสาร สถานะ
เอกสารทั้งหมด ดูไดจากใบปะหนาเอกสาร เชน

ภาพ การระบุสถานะเอกสาร ในใบปะหนาเอกสาร
ผูใชสามารถคนหาเอกสารได โดยระบุสถานะ
เอกสารของเอกสาร โดยสามารถพิมพบางสวน
แลวกําหนดเงื่อนไข “มีคําวา” ดังตัวอยาง

ชื่อเจาของเอกสาร

คนหาเอกสารจากชื่อเจาของเอกสารที่จัดเก็บ
เอกสาร (ชื่อ login)

๕๒

3. เงื่อนไขของการใชคําคน ไดแก
มีคําวา
ใชคนคําในสวนขอมูล ที่มีคําวา xxx
=
ใชคนคําในสวนขอมูล เทากับคําวา xxx
<>
ใชคนเอกสารที่ไมเทากับ คําที่กําหนด
ไมมีคําวา ใชคนเอกสารที่ไมมีคําที่กําหนด
<
ใชคนขอมูลตัวเลข นอยกวา เงื่อนไขที่กําหนด เชนวันที่
>
ใชคนขอมูลตัวเลข มากกวา เงื่อนไขที่กําหนด เชนวันที่
4. คําคน ระบุเงื่อนไข คําคน ของสวนขอมูลที่ตองการ
5. เงื่อนไข และ หรือ เมื่อคนรวมกับคําคนอื่น
6. เรียงขอมูลตาม ผูใชสามารถกําหนดใหเรียงขอมูลตาม เลขที่เอกสาร เรื่อง วันที่ และภาษา

ตัวอยางเชน ตองการคนหาเอกสารในหมวดคําสั่ง ที่เปนเรื่อง พนักงาน โดยเปนคําสั่ง ระเบียบ
ขอบังคับ กฎหมาย ในป 2546 (01/01/2546-01/01/2547)

๕๓

เมื่อกําหนดเงื่อนไขในการคนหาแลว กดคนหา ระบบจะแสดงรายการเอกสารที่คนหา ดังภาพ

รายละเอียดของเอกสารในผลการสืบคน
ในการแสดงผลการสืบคน ระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสาร ดังนี้

๕๔

1. ผลการคนหา และการปรับแตงการแสดงผล
ระบบแสดงจํานวนเอกสารที่คนได
รายการเอกสารที่แสดงผลในหนาปจจุบัน ผูใชสามารถเลือกหนาแสดงผลที่ตองการได
การปรับแตงจํานวนแสดงผลตอหนา ผูใชสามารถกําหนดจํานวนแสดงผลตอหนาเปน 10 20 50
100 รายการตอหนาได
2. เอกสารแนบ
หากมีเอกสารแนบ ระบบจะแสดงรูป
หากไมมีเอกสารแนบ ระบบจะแสดงเปนรูป
3. เอกสารเลขที่
ระบบแสดงเลขที่เอกสาร
4. เรื่อง ระบบแสดง
ชื่อเรื่องของเอกสาร
URL Link (หากมี) สามารถกดที่ Link เพื่อเปด Window ใหม เพื่อไปไซตดังกลาว
รายละเอียด หากเอาเมาสไปชี้ที่ชื่อเรื่อง ระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสารใน Tool Tip ดังภาพ
5. เอกสารลงวันที่
ระบบแสดงวันที่ของเอกสาร
การเปดเอกสารแนบ
เมื่อคนหาเอกสารแลว ผูใชสามารถเปดเอกสารแนบได โดยกดที่รูป
เรื่อง หรือเอกสารลงวันที่ก็ได

เปดดูเอกสารแนบ จากรูป หรือขอมูลสวนใดก็ได

๕๕

หรือกดที่เลขที่เอกสาร

ระบบจะเปดเอกสารแนบเปน Window ใหม หากเปดเปน Window เต็มจอซอนกัน จะสังเกต
ไดจากจํานวน Window ที่ Taskbar
กรณีที่ผูใชมีสิทธิ์ดูเอกสารอยางเดียว (ไมใหเพิ่มเอกสาร หรือจัดเก็บเอกสาร) และAdministrator
เลือก configuration ใหผูดูเอกสารอยางเดียวเปดเอกสารแนบไดเลย ระบบเปดเอกสารแนบใหโดยจะเปดเปน
Window ใหม ดังภาพ
กรณีที่ทานมีสิทธิ์จัดเก็บเอกสารดวย หรือมีสิทธิ์ดูอยางเดียว แต Administrator ไมเลือก Configuration
ใหผูดูเอกสารอยางเดียวเปดเอกสารแนบไดเลย เมื่อกดที่รูป หรือ กดที่เลขที่เอกสารเรื่อง หรือเอกสารลงวันที่
แลวระบบจะแสดงรายละเอียดของเอกสารแนบกอน

๕๖

กดที่ icon เอกสารแนบ หรือรายละเอียดของเอกสาร

ระบบเปดเอกสารแนบให เมื่อดูเอกสารแนบแลว ปด Windows แลวกด Back
*** เมื่อดูเอกสารเรียบรอยแลว ปด Window แลวกด Back เพื่อกลับไปผลการสืบคน สําหรับดูเอกสารอื่น
ตอไป ***

๕๗

การบันทึกไฟลเอกสารแนบไปใชงาน
ผูใชสามารถบันทึกไฟลเอกสารแนบไปใชงานไดจากหนาเอกสารแนบ โดยกดปุม

ระบบจะแสดงหนาตางดานลางนี้

ให Click ขวาที่ icon แลวเลือกเมนู Save Target As จากนั้น ตั้งชื่อไฟล และกําหนด directory ที่จะ save file

๕๘

กดปุม

การบันทึก
ผูใชสามารถบันทึกขอคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารแนบแตละรายการได จากหนาเอกสารแนบ โดย

ระบบจะแสดงหนาตางนี้

กดปุม ปอนบันทึกขอความใหม เพื่อสรางขอความใหม
จะปรากฏ
หนาตางสําหรับกรอกขอความ กรอกขอความและกําหนดระดับสิทธิของผูดูขอความ และสถานะ เชน ปกติ ดวน
นาสนใจ

๕๙

เมื่อกรอกขอความแลว กดปุมบันทึก ระบบจะแสดงขอความที่เพิ่งกรอกดังภาพ หากตองการ
ปดหนาตางนี้ กดปุม ปดหนาตาง

ในการดูขอคิดเห็น กดที่

เชนเดิม

จะปรากฏขอความที่กรอกไวแลว

๖๐

ระบบติดตามประเมินผล
ระบบติดตามประเมินผลกระบวนการจัดเก็บเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตาม
ประเมินผล
- ตรวจสอบความถู ก
ต อ งของการจั ด เก็ บ
และตรงตามมาตรฐาน
ก า ร จั ดเก็ บของกรม
ชลประทาน

ผูติดตาม/ประเมิน

1. วิเคราะหเอกสาร

- การจั ดเก็ บ เอกสารซึ่ง เปน องคความรู (Knowledge) ทรั พย สิ น
(Asset) และความจํา (Corporate Memory) ของหนวยงานได
อยางเปนระบบตามหมวดหมู สามารถนําไปใชในการบริหารและ
การปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากรไดตรงตามความตองการ
ทันเวลา และยังเปนเครื่องมือในการตัดสินใจพิจารณาวาเอกสารใด
ควรเก็บไวตลอดไปหรือเอกสารใดสามารถทําลายไดตามระยะเวลาที่
กําหนด ทําใหการจัดเก็บเอกสารเปนระบบมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามมาตรฐาน

2. เขาสูระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส

- เขาระบบได 2 วิธี เลือกวิธี ที่สะดวก

- ตรวจสอบความถู ก เจาหนาที่ธุรการ
ตองของการพิมพ URL ผูปฏิบัติงาน
ทุกครั้งที่เขาระบบ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ควรตรวจสอบความ
ถูกตองในแตละขั้นตอน
กอนการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตอไป

3. คนหาเอกสารที่
ตองการจัดเก็บ

- สามารถคนหาไดรวดเร็ว ทันตอการใชงาน

- ตรวจสอบการพิ ม พ เจาหนาที่ธุรการ
คําคนเอกสารที่ถูกตอง ผูปฏิบัติงาน
ใกล เ คี ย งกั บ เรื่ อ งที่
ตองการคน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ควรตรวจสอบความ
ถูกตองในแตละขั้นตอน
กอนการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตอไป

๖๑

หัวหนาหนวยงาน
ธุรการ/
ผูควบคุมการการ
ปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ควรตรวจสอบความ
ถูกตองในแตละขั้นตอน
กอนการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตอไป

กระบวนการ
4. เลือกเอกสารที่
ตองการจัดเก็บ

วิธีการติดตาม
ผูติดตาม/ประเมิน
ประเมินผล
- ตรวจสอบความถูก เจาหนาที่ธุรการ
ตองของการเลือก
ผูปฏิบัติงาน
เอกสารใหตรงตามความ
ตองการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
- เลือกเอกสารไดถูกตอง ตรงตามความตองการ

5. เลือกระบบจัดเก็บ - เขาระบบจัดเก็บเอกสารได
เอกสารที่ตองการจัดเก็บ

ขอเสนอแนะ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ควรตรวจสอบความ
ถูกตองในแตละขั้นตอน
กอนการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตอไป

เจาหนาที่ธุรการ
ผูปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ควรตรวจสอบความ
ถูกตองในแตละขั้นตอน
กอนการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตอไป

6. เลือกตูเอกสาร หมวด - การจัดเก็บเอกสารใหถูกตอง ตรงตามหมวดหมูของเอกสารเพื่อให - ตรวจสอบการเลือกตู เจาหนาที่ธุรการ
แฟมหลัก แฟมยอย
สะดวกในการคนหา
เอกสาร หมวด แฟมหลัก ผูปฏิบัติงาน
แฟ มย อ ย ในระบบให
ถูกตอง

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ควรตรวจสอบความ
ถูกตองในแตละขั้นตอน
กอนการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตอไป

7. เลือกไฟลเอกสารที่
ตองการและยืนยันการ
จัดเก็บ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ควรตรวจสอบความ
ถูกตองในแตละขั้นตอน
กอนการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตอไป

- เลือกไฟลเอกสารไดถูกตอง ตรงตามความตองการจัดเก็บ

๖๒

- ตรวจสอบไฟลเอกสาร เจาหนาที่ธุรการ
ใหถูกตอง ตรงกับเรื่อง ผูปฏิบัติงาน
ที่ตองการจัดเก็บ

เอกสารอางอิง
1. หนังสือสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ สบค.6322 ลงวันที่
4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทาง/ วิธีดําเนินการจัดการความรู กรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
2. คําสั่งกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ที่ 1/2560 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง แตงตั้ง
ผูบริหารจัดการความรู (CKO) ทีมงานจัดการความรู (KM Team) และคณะทํางานดานการจัดการความรู (KM Team Work)
3. คําสั่งกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ที่ 3/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
4. คํ า สั่ ง กองพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ขนาดกลาง ที่ 5/2560 ลงวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2560
เรื่องแตงตั้งคณะทํางานยอยจัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
5. สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน เมษายน 2560, คูมือการปฏิบัติงาน (Work -Manual)
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : กรมชลประทาน
6. สํานักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน กันยายน 2555, คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณ
ของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555: กรมชลประทาน
7. สํานักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 2558, คูมือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของ
กรมชลประทาน : กรมชลประทาน
8. สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คูมือแนะนํา
การใชงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส INFOMA:WebForm สําหรับผูใชงานทั่วไป (User) : กรมชลประทาน
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๖๔

ภาคผนวก 1
โครงสรางการจัดเก็บเอกสารภายในของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
1. งานบริหารทั่วไป
1.1. ประวัติหนวยงาน
1.1.1. กฎกระทรวง
1.1.2. ปรับปรุงโครงสราง
1.2. อาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
1.2.1. อาคารสถานที่
1.2.2. การรักษาความปลอดภัย
1.2.3. การประหยัดพลังงาน
1.3. การรับ-สงหนังสือ
1.3.1. เรื่องหลักฐานการสงไปรษณีย
1.4. ขอมูลขาวสาร "ลับ"
1.4.1. เอกสาร/หนังสือที่มีชั้นความลับ
1.4.2. ทะเบียนหนังสือ
1.5. หนังสือโตตอบ
1.5.1. เรื่องหนังสือสงออกภายใน
1.5.2. เรื่องหนังสือสงออกภายนอก
1.5.3. เรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจ
1.6. หนังสือเวียน
1.6.1. เรื่องทั่วไป (เพื่อทราบ)
1.6.2. เรื่องถึงแกกรรม
1.6.3. เรื่องแจงเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1.6.4. แจงเวียน (รับสมัคร,ตําแหนงวาง,งานบุคคล)
1.7. การเก็บและการทําลายเอกสาร
1.7.1. การฝากเก็บเอกสารประวัติศาสตร
1.7.2. การสงมอบเอกสารประวัติศาสตร
1.7.3. การทําลายเอกสาร
1.8. งานประชาสัมพันธและเผยแพร
1.8.1. ขาวรายวัน บทความ
1.8.2. หนังสือที่ระลึก
1.8.3. สื่อนิทรรศการ
1.8.4. สื่อประชาสัมพันธ
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1.9. งานประชุม
1.9.1. เรื่องประชุมกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
1.9.2. เรื่องรายงานการประชุม
1.9.3. ประชุมงานบุคคล
1.9.4. งานประชุม
1.10. งานราชพิธี งานพิธีและกิจกรรม
1.10.1. เรื่องกิจกรรมพิธีบุญ การกุศลตางๆ
1.10.2. เรื่องกีฬา
2. การเงินและบัญชี
2.1. เอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี
2.1.1. เงินงบประมาณ (รับ)
2.1.2. เงินนอกงบประมาณ (รับ)
2.1.3. เงินงบประมาณเบิกแทน (รับ)
2.1.4. เงินกันเหลื่อมป
2.1.5. เงินทุนหมุนเวียน
2.2. รายงานทางการเงิน
2.2.1. เงินงบประมาณ
2.2.2. เงินนอกงบประมาณ
2.3. รายงานติดตามและประเมินผล
2.4. ตนทุนผลผลิต
2.4.1. ตนทุนผลผลิต
2.4.2. ศูนยตนทุน/กิจกรรมยอย
2.5. การเปด-ปดหนวยเบิกจาย/ศูนยตนทุน/เงินฝากคลัง
2.5.1. เอกสารหลักฐานทางการเงิน
2.5.2. หนวยเบิกจาย
3. แผนงานและงบประมาณ
3.1. นโยบายและแผนยุทธศาสตร
3.1.1. นโยบาย
3.1.2. แผนและยุทธศาสตร
3.1.3. หนังสือรายงานประจําปกรมชลประทาน
3.1.4. สถิติการเกษตรของประเทศของป..............
3.2. แผนงานดานชลประทาน
3.2.1. การจัดทําแผนงาน/โครงการพิเศษ
3.2.2. การประสานงานรัฐสภา/สภา/รัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
๖๖
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3.2.3. แผนงานความปลอดภัยเขือ่ นประจําป
3.2.4. แผนงานความปลอดภัยเขื่อนระยะยาว
3.2.5. แผนงานความปลอดภัยเขื่อนระยะเรงดวน
3.2.6. แผนงานและงบประมาณดานปรับปรุงบํารุงรักษา
3.2.7. แผนงานดําเนินการสํารวจอุทกวิทยา (คําสั่งปนี้)
3.2.8. แผนการบริหารจัดการน้ําและการเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน/ฤดูแลง)
3.2.9. แผนการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา
3.2.10. แผนงานวิจัยดานการใชน้ําชลประทาน
3.3. งบประมาณ
3.3.1. คําของบประมาณ
3.3.2. การจัดงบประมาณรายจายประจําป
3.3.3. การจัดทําหลักเกณฑคํานวณราคากลางและอัตราราคางานกอสราง
3.3.4. เอกสารชี้แจงงบประมาณดานปรับปรุงบํารุงรักษา
3.3.5. ประมาณการงานปรับปรุงโครงการชลประทาน
3.3.6. การรับ-โอน เงินงบประมาณเบิกจายแทนกัน
3.3.7. การกันเงินเหลื่อมปเวลาเบิกจายเงิน
3.3.8. เงินกันเหลื่อมป
3.3.9. ใบอนุมัติเงินงวด (ง.241)
3.4. ติดตามและประเมินผล
3.4.1. ติดตามการใชจายงบประมาณประจําป (พ.ร.บ.)
3.4.2. ติดตามการใชจายงบประมาณอื่น ๆ
3.4.3. ประเมินผลโครงการ
3.4.4. รายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
3.5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
3.5.1. แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
3.5.2. งบประมาณรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
3.5.3. หนังสืออนุญาตใชน้ํา
3.5.4. แผนแมบทสารสนเทศ
3.5.5. แผนบริหารความเสี่ยง
3.5.6. การสรุปบทเรียนการดําเนินงานของกรมและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
4. พัสดุและครุภัณฑ
4.1. การจัดหา
4.1.1. ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา กรณีพิเศษ และพิเศษ
4.1.2. อิเล็กทรอนิกส
๖๗
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4.1.3. จางที่ปรึกษา
4.2. งานบริหารสัญญา
4.2.1. สัญญาทุกประเภท
4.2.2. ใบสั่งซื้อ/จาง/เชา
4.2.3. หนังสือรับรองผลงาน
4.3. งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ
4.3.1. บัญชีครุภัณฑ
4.3.2. บัญชีวัสดุ
4.3.3. คลังพัสดุ
4.3.4. รายงานประจําปครุภัณฑ
4.3.5. รายงานประจําปประเภทวัสดุ
4.4. พัฒนาระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย
4.4.1. การรายงานสินทรัพย
4.4.2. การยกเลิก/การสลายใบสั่งซื้อสั่งจาง
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.1. งานยุทธศาสตรและมาตรฐานเทคโนโลยี
5.1.1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมชลประทาน
5.1.2. มาตรฐานเทคโนโลยี
5.1.3. แนวนโยบายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
5.1.4. แผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติงานโครงการ
5.2. งานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
5.2.1. ระบบคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขาย อุปกรณประกอบและระบบ
5.2.2. การซอมระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
5.2.3. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
5.2.4. การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3. งานระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
5.3.1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบการสารสนเทศภูมิศาสตร
5.3.2. เว็บไซตกรมชลประทาน
5.3.3. การเชื่อมโยงและเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายในและภายนอกกรม
5.4. งานสื่อสารโทรคมนาคม
5.4.1. เรื่องกําหนดการใชโทรศัพท
6. กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ ประกาศ
6.1. ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
6.1.1. เกี่ยวกับงานชลประทาน
๖๘
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6.1.2. ทั่วไป
6.1.3. ดานบริหารทั่วไป
6.1.4. ดานการเงินและบัญชี
6.1.5. ดานแผนงานและงบประมาณ
6.1.6. ดานพัสดุ
6.1.7. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
6.1.8. ดานงานวิชาการและตางประเทศ
6.1.9. เรื่องขอสั่งการ ครม.
6.2. ระเบียบ
6.2.1. เกี่ยวกับงานชลประทาน
6.2.2. ทั่วไป
6.2.3. ดานบริหารทั่วไป
6.2.4. ดานการเงินและบัญชี
6.2.5. ดานแผนงานและงบประมาณ
6.2.6. ดานพัสดุ
6.2.7. ดานบริการทรัพยากรบุคคล
6.2.8. ดานงานวิชาการและตางประเทศ
6.2.9. เรื่องขอสั่งการ ครม.
6.3. คําสั่ง ขอบังคับ
6.3.1. เกี่ยวกับงานชลประทาน
6.3.2. ทั่วไป
6.3.3. ดานบริหารทั่วไป
6.3.4. ดานการเงินและบัญชี
6.3.5. ดานแผนงานและงบประมาณ
6.3.6. ดานพัสดุ
6.3.7. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
6.3.7.1. คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ
6.3.7.2. คําสั่งกรมชลประทาน
6.3.7.3. คําสั่งสํานัก/กอง
6.3.7.4. คําสั่งหนวยงานอื่น
6.3.8. ดานงานวิชาการและตางประเทศ
6.4. ประกาศ
6.4.1. เกี่ยวกับงานชลประทาน
6.4.2. ทั่วไป
๖๙
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6.4.3. ดานบริหารทั่วไป
6.4.4. ดานการเงินและบัญชี
6.4.5. ดานแผนงานและงบประมาณ
6.4.6. ดานพัสดุ
6.4.7. ดานบริการทรัพยากรบุคคล
6.4.8. ดานงานวิชาการและตางประเทศ
6.4.9. ประกาศกรมชลประทาน
6.1.10. ประกาศกอง
6.5. มติ ครม.
6.5.1. เกี่ยวกับงานชลประทาน
6.5.2. ทั่วไป
6.5.3. ดานบริหารทั่วไป
6.5.4. ดานการเงินและบัญชี
6.5.5. ดานแผนงานและงบประมาณ
6.5.6. ดานพัสดุ
6.5.7. ดานบริการทรัพยากรบุคคล
6.5.8. ดานงานวิชาการและตางประเทศ
6.6. คําพิพากษา ความเห็น คําวินิจฉัย
6.6.1. เกี่ยวกับงานชลประทาน
6.6.2. ทั่วไป
6.6.3. ดานบริหารทั่วไป
6.6.4. ดานการเงินและบัญชี
6.6.5. ดานแผนงานและงบประมาณ
6.6.6. ดานพัสดุ
6.6.7. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
6.6.8. ดานงานวิชาการและตางประเทศ
6.7. คูมือ
6.7.1. เกี่ยวกับงานชลประทาน
6.7.2. ทั่วไป
6.7.3. ดานบริหารทั่วไป
6.7.4. ดานการเงินและบัญชี
6.7.5. ดานแผนงานและงบประมาณ
6.7.6. ดานพัสดุ
6.7.7. ดานบริการทรัพยากรบุคคล
๗๐
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6.7.8. ดานงานวิชาการและตางประเทศ
7. ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
7.1. การจัดหาที่ดิน
7.1.1. การจัดหาที่ดินกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์
7.1.2. การจัดหาที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์
7.2. การขอใชที่ดินเพื่อการกอสรางงานชลประทาน
7.2.1. ในเขตพื้นที่อุทยาน
7.2.2. ในเขตปาสงวนแหงชาติ
7.2.3. ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
7.2.4. ที่สาธารณะประโยชน
7.2.5. ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ
7.3. ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
7.3.1. การสงขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
7.3.2. การสงคืนที่ราชพัสดุ
7.3.3. การขออนุญาตใหเชา ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
7.3.4. การขออนุญาตใชที่ดินของรัฐที่กรมชลประทานใชประโยชน
7.4. การอุทิศที่ดินเพื่อการชลประทาน
7.4.1. โครงการขนาดเล็ก
7.4.2. โครงการขนาดกลาง
7.4.3. โครงการขนาดใหญ
8. บริหารทรัพยากรมนุษย
8.1. การสอบแขงขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
8.2. การบรรจุ แตงตั้ง บุคลากร
8.2.1. พนักงานราชการ
8.3. แฟมประวัติบุคคล
8.3.1. ขาราชการ
8.3.2. ลูกจางประจํา
8.3.3. พนักงานราชการ
8.3.4. ลูกจางชั่วคราว
8.3.5. EPP+
8.4. ทะเบียนประวัติสารสนเทศ
8.5. การจัดทําบัตรเจาหนาที่รัฐ
8.6. หนังสือรับรอง
8.7. การจัดทําแผนอัตรากําลัง/การกําหนดตําแหนง
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8.8. ยาย/ยืมตัวบุคลากร
8.9. การโอนบุคลากร
8.10. การคัดเลือก/สอบคัดเลือก/การประเมิน
8.11. การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
8.12. การลาศึกษาตอ/อบรม
8.12.1. การลาศึกษาตอ/อบรม ในประเทศ
8.12.2. การลาศึกษาตอ/อบรม ณ ตางประเทศ
8.13. การลา
8.13.1. การลา (ตางประเทศ)
8.14. การจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.14.1. เรื่องขอใชหองประชุม
8.14.2. สิทธิประโยชนภาครัฐ (คาเชาบาน/คารักษาพยาบาล/คาการศึกษาบุตร)
8.14.3. การทําแผนเสริมสรางความผาสุก
8.14.4. สวัสดิการ
8.14.5. กิจกรรม Morning Talk learn share
8.14.6. KM
8.14.7. โครงการถายทอดองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
8.14.8. เสียงตามสาย
8.14.9. ขอตัวบุคคลเปนเจาหนาที่/นักกีฬา
8.15. วินัย การสอบสวน
8.15.1. คดีความ
8.15.2. ขาดราชการ
8.16. การลาออก และเกษียณอายุ
8.16.1. การลาออก
8.16.2. การเกษียณอายุ
8.17. การขอกลับเขารับราชการ
8.18. เครื่องราชอิสริยาภรณ
8.18.1. เครื่องราชอิสริยาภรณ
8.19. การขอรับบําเหน็จบํานาญ
8.19.1. บําเหน็จ/บํานาญ
8.19.2. กสจ.
8.19.3. กบข.
8.19.4. หนังสือแสดงเจตนากรณีขาราชการถึงแกความตาย
๗๒
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8.20. พนักงานราชการ
8.20.1. คาตอบแทนพนักงานราชการ
8.21. ลูกจางชั่วคราว
8.21.1. ลูกจางชั่วคราว
8.22. การขอพระราชทานเพลิงศพ/หีบศพ/ดินฝงศพ
8.23. แบบอนุญาตไปราชการ
8.23.1. เรื่องทะเบียนคุมการเดินทางไปราชการ
8.24. ถึงแกกรรม
8.24.1. ถึงแกกรรม ขาราชการ/ลูกจางประจํา
8.25. ขาราชการ
8.25.1. เลื่อนเงินเดือนขาราชการ
8.26. ลูกจางประจํา
8.26.1. เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
8.27. คํารับรอง
8.27.1. คํารับรอง
9. งานพัฒนาแหลงน้ํา
9.1. งานพิจารณาโครงการ
9.1.1. รายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องตน
9.1.2. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ
9.2. งานสํารวจเพื่อการกอสราง
9.2.1. สํารวจภูมิประเทศ
9.2.2. สํารวจธรณีวิทยา
9.2.3. สํารวจปฐพีกลศาสตร
9.2.4. สํารวจทําแผนที่
9.3. ขอมูลดานการบริหารงานดานออกแบบ
9.3.1. แผนงานและงบประมาณดานการดําเนินการออกแบบ
9.3.2. การจัดประเมินการคาดําเนินการออกแบบ
9.3.3. การคํานวณราคาคาดําเนินการการออกแบบ (ปมก)
9.3.4. งานเรงดวนจากผูบริหารกรมและจาก สชป.ตาง ๆ
9.3.5. การจัดทํารายละเอียดประกอบแบบ
9.3.6. งานติดตามรายงานความกาวหนา
9.3.7. งานประเมินราคาคากอสราง
9.3.8. งานตรวจเอกสารรางขอบเขตงาน TOR
9.3.9. งานจางเหมาที่ปรึกษาดานออกแบบ
๗๓

ภาคผนวก 1
9.4. การออกแบบเพื่อการกอสราง
9.4.1. โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ
9.4.1.1. งานออกแบบบานระบายและเครื่องกวานบานระบาย
9.4.1.2. งานออกแบบโครงสรางอาคาร
9.4.1.3. งานออกแบบระบบชลประทานและอาคารประกอบ
9.4.1.4. งานออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ
9.5. แผนงานกอสราง
9.5.1. แผนระยะสั้น
9.5.2. แผนระยะกลาง
9.5.3. แผนงานระยะยาว
9.5.4. แผนงานกอสรางโครงการพระราชดําริ
9.6. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
9.6.1. งานประชาวิจารณ
9.6.2. งานมวลชนสัมพันธ
9.7. งานกอสรางโครงการ
9.7.1. รางขอบเขต TOR และเอกสารประกวดราคา
9.7.2. รายงานควบคุมการกอสราง
9.7.3. การบริหารสัญญากอสราง
9.7.4. งานแกไขแบบ/สัญญากอสราง
9.7.5. งานทดสอบคุณภาพวัสดุกอสราง
9.7.6. โครงการกอสรางขนาดเล็ก (ตามขอเสนอของชุมชน)
9.7.7. โครงการเพื่อความมั่นคง
9.7.8. โครงการพัฒนาชนบทและชุมชน
9.7.9. โครงการพัฒนาแหลงน้ําระดับไรนา
9.7.10. โครงการชลประทานอื่น ๆ
9.7.11. โครงการชลประทานตามพระราชดําริ
9.1.12. โครงการหลวง
9.8. รับและสงมอบโครงการ
9.8.1. คณะกรรมการรับมอบงาน
9.8.2. รายการตรวจรับมอบงาน (รายงานเสร็จงานฉบับสมบูรณ)
9.8.3. งานสงมอบโครงการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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10. การจัดการน้ํา
10.1. การกําหนดโครงการสงน้ํา เพิ่มใหม และโครงการขยาย
10.1.1. เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริการ จัดการ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
10.1.2. เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
10.1.3. การกําหนดโครงการสงน้ํา เพิ่มใหม และขยายโครงการ
10.2. ขอและสถิติ
10.2.1. ขอมูลอุทกวิทยา
10.2.2. ขอมูลจัดสรรน้ํา
10.2.3. ขอมูลปรับปรุงบํารุงรักษา
10.2.4. ขอมูลความปลอดภัยเขื่อน
10.2.5. ขอมูลการใชน้ํากรมชลประทาน
10.2.6. ขอมูลการใชน้ําชลประทานของพืช
10.3. รายงาน
10.3.1.รายงานดานอุทกวิทยา
10.3.2. รายงานดานจัดสรรน้ํา
10.3.3. รายงานดานปรับปรุงบํารุงรักษา
10.3.4. รายงานดานความปลอดภัยเขื่อน
10.3.5. รายงานดานการใชนําชลประทาน
10.4. แบบกอสรางและรายการ (แบบกอสราง)
10.5. เอกสารการขออนุญาตตางๆ
10.6. แผนที่สถานีสํารวจอุทกวิทยา
11. งานวิจัยพัฒนา
11.1. การบริหารวิจัย
11.2. งานยุทธศาสตรงานวิจัย
11.3. การพัฒนาผลงานวิจัยสูการใชประโยชน
11.4. ขอมูลดานงานวิจัย
12. งานตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบบริหาร
12.1. งานตรวจสอบภายใน
12.1.1. กลุมตรวจสอบภายใน
12.1.2. งานตรวจสอบจากงานภายนอก
12.2. คํารับรองการปฏิบัติรายการประจําปงบประมาณ
12.2.1. กรมชลประทาน
12.2.2. สํานัก กอง กลุม
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12.3. การพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
12.4. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ............
12.5. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐประจําป
12.5.1. แบบประเมินแบบ Internal integrity & Transparency assessment
12.5.2. แบบประเมินแบบ External integrity & Transparency assessment
12.5.3. แบบประเมินแบบ Evidence-based integrity & Transparency assessment
12.6. การจัดทําและวิเคราะหโครงการสรางหนวยงาน
12.6.1. คําชี้แจงประกอบคําขอจัดตั้งหนวยงานของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
12.7. การจัดการความรูกรมชลประทาน
12.8. งานควบคุมภายใน
12.8.1. ควบคุมภายใน
13. งานตางประเทศ
13.1. ขอมูลดานตางประเทศและบันทึกขอตกลงเอกสาร (MOU)
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รายชื่อผูจัดทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นางทองขาล ชูเอียด
หัวหนางานบริหารทั่วไป
นางพีรญา รมปาตัน
หัวหนางานบริหารทั่วไป
นางจุฬนี เชาวนปรีชา หัวหนางานธุรการ
นางสกณี ดาวดึงส
หัวหนาหนวยธุรการ
นางดาวกระจาย ทองดวง หัวหนาหนวยธุรการ
นางสาวฐิติมา วิศิษฎศิลป เจาพนักงานธุรการงานธุรการ
นายศุภกร สกุลคง
เจาพนักงานธุรการงานธุรการ
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กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 6
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 1
ฝายบริหารทั่วไปกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 13
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 16
ฝายบริหารทั่วไปกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
ฝายบริหารทั่วไปกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

ภาคผนวก 6

ประชุมคณะทํางานจัดและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู
ของกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

ประชุมครั้งที่ 1/2560 ( 25 เมษายน 2560 )

ประชุมครั้งที่ 2/2560 ( 8 มิถุนายน 2560 )

ประชุมครั้งที่ 3/2560 ( 22-23 มิถุนายน 2560 )
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