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ชื่อผลงาน การจัดเก็บเอกสารเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   

ชื่อผูเสนอ กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ 

หนวยงานตนสังกัด  กรมสารบรรณทหารเรือ 

คําสําคัญ การจัดเก็บเอกสารอยางมรีะบบเปนหัวใจสําคัญของการสืบคนเอกสารเพื่อนํามาใชงาน 
 อยางมีประสิทธิภาพ 

ความเปนมา 
 พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕ กําหนดให กรมสารบรรณทหารเรือ มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงาน 
สารบรรณและงานธุรการ ตลอดจนใหการฝกศึกษาวิชาการสารบรรณและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
มีขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ที่สําคัญ ไดแก ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ กองทัพเรือ 
เสนอแนะและกํากับการในดานวิทยาการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองทัพเรือ ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิต 
แจกจาย และบริการงานพิมพสนับสนุนหนวยตาง ๆ ของกองทัพเรือตามที่ไดรับมอบหมาย  ดําเนินการฝกและ 
ศึกษาวิชาการสารบรรณ รวมทั้งวิชาการพิมพแกกําลังพลของกองทัพเรือ ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการกําลังพล 
ของเหลาทหารสารบรรณที่รับผิดชอบ 
 วิสัยทัศนของกรมสารบรรณทหารเรือ “เปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศดานงานสารบรรณ 
และงานการผลิตสิ่งพิมพ” เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามวิสัยทัศนจึงไดกําหนดพันธกิจไว ดังนี้ 
 ๑. ใหบริการงานสารบรรณอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 ๒. ใหบริการงานการผลิตสิ่งพิมพที่รวดเร็ว เรียบรอยไดมาตรฐาน  ประหยัดงบประมาณดวย 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๓. พัฒนากําลังพลใหมีความรูความสามารถตามหลักขีดสมรรถนะ 
 เพื่อใหการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อสูองคกรแหงความเปนเลิศและบรรลุเปาประสงคตามวิสัยทัศนเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนรูปธรรม 
จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ไดแก พัฒนากําลังพลใหมีประสิทธิภาพตามหลักขีดสมรรถนะ  พัฒนา 
กระบวนงานสูความเปนเลิศ  และพัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ ไดรับมอบหนาที่ตามอัตราเฉพาะกิจกองทัพเรือ หมายเลข 
๑๒๐๐  ให “ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ-สง จําแนกหนังสือราชการ จัดทําหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธ 
หนังสือโตตอบ ตรวจแกไข เก็บรักษา แจกจาย และทําลายเอกสาร ตลอดจนการไปรษณียทหาร รวมทั้งรับผิดชอบ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสกองทัพเรือ” ซึ่งเปนการปฏิบัติหนาที่ดานงานสารบรรณโดยตรงและสอดคลอง
กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ที่ใหความหมายของคําวา “งานสารบรรณ” 
ไววา “งานที่เก่ียวกับการบริหาร งานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึง
การทําลาย”  
 กองสารบรรณแบงหนวยงานออกเปน  ๔ แผนก  คือ ศูนยรับสงเอกสารและไปรษณียทหาร 
แผนกคําสั่งและเอกสาร  แผนกโตตอบ และแผนกกรรมวิธขีอมูล  โดยแผนกคําสั่งและเอกสาร เปนหนวยกํากับ
ดูแลรับผิดชอบในการจัดการเอกสารประเภทหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธของกองทัพเรือ เริ่มตั้งแตการรับ
จัดทํา แจกจาย จัดเก็บ ตรวจแกไข รวมทั้งใหบริการคนหาและสําเนาเอกสาร 
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 ในสวนของการใหบริการคนหาและสําเนาเอกสารนั้น ผูขอรับบริการไดแก ขาราชการบํานาญ 
ขาราชการที่มีความตองการเขาโครงการเกษียณกอนอายุราชการ  ขาราชการและหนวยตาง ๆ ของกองทัพเรือ
โดยเอกสารที่ตองการคนหาสวนใหญมักเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิกําลังพลของตัวผูขอรับบริการโดยตรง ไดแก 
คําสั่งบรรจุเขารับราชการ  แตงตั้งยศ  เลื่อนยศ  ยาย  เลื่อนชั้นเงินเดือน  ครบเกษียณอายุราชการ  ไปราชการ
ชายแดน  รับเงิน พ.ส.ร. และเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ  ประกาศเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ โดยมีจุดประสงคเพื่อนําไป
ประกอบการคํานวณอายุราชการทวีคูณ หรือใชจัดทําประวัติรับราชการ ประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญ 
หรือเปนเอกสารหลักฐานประกอบในเรื่องตาง ๆ   สําหรับขาราชการและหนวยตาง ๆของกองทัพเรือ จะขอคน
และสําเนาคําสั่งเรื่องการไปปฏิบัติราชการ  การแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัตริาชการ หรือใชประกอบการขึ้นเรื่องเสนอผูบังคับบัญชา 

กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต 
 วิธกีารจัดเก็บเอกสารของกองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ  
 ๑. เอกสารที่จัดเก็บเปนตนฉบับหนังสือสั่งการและหนังสือประชาสัมพันธของกองทัพเรือ (ไดแก 
คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ) ที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว เปนเอกสารที่จัดทําตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ 
จนถึงปจจุบัน  โดยแยกเก็บตามชนิดของหนังสือ  เย็บเขาเลมปกแข็งเรียงตามลําดับป  ในแตละเลมเรียงเอกสาร
ตามลําดับเลขที่ของหนังสือ หรือวันท่ีจัดทํา   
 ๒. เอกสารทั้งหมดจัดเก็บไวในตูเหล็กรางเลื่อน ภายในหองชั้นลางดานหลังอาคารกรมสารบรรณ
ทหารเรือ (อาคาร บก.ทร.๑) โดยเริ่มใชสถานที่นี้ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๗ สภาพหองคอนขางคับแคบ อากาศ
ไมถายเทและมีความชื้นสูงมาก  ประกอบกับเปนเอกสารเกา กระดาษเสื่อมสภาพ ถูกปลวกและแมลงกัดแทะ
ทําลาย บางสวนไดรับความเสียหาย  แตไดใสยาเคมีเพื่อกําจัดแมลงแลว  
 ๓. เมื่อมีผูมาขอรับบริการคนหาและสําเนาเอกสาร เจาหนาที่จะคนหาจากตูเก็บเอกสาร ตาม
ชนิดของหนังสือ เลขที่/วัน เดือนป/ชื่อเรื่อง  เชน คําสั่ง คนหาจากเลขที่คําสั่ง/วันเดือนปที่ออกคําสั่ง  ถาคนหา 
ระเบียบ จะคนหาจากชื่อระเบียบและปที่ออกระเบียบ  ดังนั้น หากผูขอรับบริการทราบเลขที่คําสั่ง ก็จะคนหา
ไดรวดเร็ว  แตสวนใหญของผูมาขอรับบริการจะไมมีขอมูลของเลขที่ของคําสั่ง หรือมีแตไมถูกตองครบถวน 
ทําใหการคนหากระทําไดยาก และใชเวลามาก ประกอบกับกรมสารบรรณทหารเรือไมมีเทคโนโลยีและระบบ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการแฟมเอกสาร 
 การใหบริการคนหาและสําเนาเอกสารแกผูขอรับบริการนี้ ถือเปนการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกรมสารบรรณทหารเรืออีกดวย  (การดําเนินงานสารบรรณ : คนหาหนังสือ
ทางเอกสาร (กรณีไมมีเลขที่คําสั่ง หรือมีแตไมถูกตองครบถวน) ภายใน ๓ ชั่วโมง) โดยกําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย คือ รอยละของจํานวนเรื่องที่สามารถดําเนินการไดเสร็จตามกําหนดเวลาที่กําหนด / รอยละ ๘๕ 
ดังนั้น กองสารบรรณ จึงตองใหบริการดังกลาวนี้ใหทันตามกรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งปจจัยสําคัญที่สงผลให
เจาหนาที่สามารถคนหาเอกสารไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ การจัดเก็บเอกสาร เพราะหาก
หนวยงานมีระบบการจัดเก็บที่ดี มีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ปลอดภัย และเปนระเบียบ ก็จะทําใหสามารถ
คนหาเอกสารตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว  



- ๓ - 
 
 
สภาพทั่วไป 
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ระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส กรมสารบรรณทหารเรือ 

 ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมสารบรรณทหารเรือ ไดจัดทําโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
(Routine to Research) ดวยสิ่งประดิษฐ  เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการ 
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส” โครงการนี้เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกไขปญหาการจัดการ
เอกสาร โดยมีคาใชจายสําหรับการจัดหาสิ่งอุปกรณในการพัฒนาระบบฯ ไดแก กลองถายภาพดิจิตอล  เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา และแทนถายภาพหนังสือ ภายในวงเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท  จุดมุงหมายของโครงการ เพื่อให
ผูปฏิบัติงานสามารถคนหาแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดดวยความสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอ
ผูรับบริการ ไดอยางรวดเร็ว 
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แผนผัง (Work Flow) ระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
กรมสารบรรณทหารเรือ 
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แผนผังระบบงานยอย (Module) ระบบจัดเก็บคนหาและบริหารจัดการ 
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส กรมสารบรรณทหารเรือ 
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แผนผังฐานขอมูล (Database) ระบบจัดเก็บคนหาและบริหารจัดการ 
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส สบ.ทร. 
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สิ่งอุปกรณระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
กรมสารบรรณทหารเรือ 
    

 

 
 ๑.  เครื่องคอมพิวเตอรพกพา จํานวน  ๑  เครื่อง 
 ๒.  แทนถายภาพหนังสือ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๓.  กลองถายภาพดิจิตอล  จํานวน  ๑  ตัว 
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ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 

 เปาหมายหลัก คือ มีระบบจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบดวยเปาหมายยอยดังนี้ 
 ๑. มีการจัดเก็บเปนหมวดหมู 
 ๒. จัดเก็บไมซ้ําซอน 
 ๓. สืบคนงาย 
 ๔. ลดความสุมเสี่ยงตอการชํารุดเสียหาย 
 ๕. ลดความสุมเสี่ยงดานสุขภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

 ในการดําเนินงานสําหรับการพัฒนาระบบฯ เริ่มตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๙  จนกระทั่งถึง 
ปงบประมาณปจจุบัน  เปนกิจกรรมในลักษณะ PDCA (Plan Do Check Act)  โดยจะประเมินผลวาเปนไป
ตามเปาหมายหรือไม  และมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานจากจํานวนของการถายภาพเอกสาร 
กระดาษและคุณภาพของภาพถายเอกสารเปนรายไตรมาส (๓ เดือน)  ในลักษณะการประชุมกลุมยอย โดยสอบถาม
ความเห็นและขอเสนอแนะจากผูปฏิบัติตามระบบฯ ที่วางไว จากนั้น แผนกกรรมวิธีขอมูล กองสารบรรณ จะเปน
หนวยรวบรวมความเห็น นําไปวิเคราะหและปรับปรุงระบบฯ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก จากนั้นจะนําระบบฯ ทีไ่ดรับ
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะมาใชงาน 

 
วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 
 ๑. เพื่อใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการจัดการเอกสาร ทําใหเกิด 
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการและการใหบริการสืบคนเอกสารแกผูขอรับบริการ 
 ๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถคนหาแฟมเอกสารไดดวยความสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองตอ 
ผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว 
 ๓. เพื่อใหไดแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่มีความชัดเจน อานงาย และพิมพสําเนาชัดเจน โดย
บันทึกเขาระบบจัดเก็บ คนหาและบริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส กรมสารบรรณทหารเรือ 
 ๔. เพื่อเปนการอนุรักษเอกสารกระดาษเกาที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ลดความ 
สุมเสี่ยงตอการชํารุดเสียหายของเอกสารกระดาษ และลดความสุมเสี่ยงดานสุขภาพขอบเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ใหบริการคนหาเอกสาร 
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ๑)  รอยละของจํานวนเอกสารกระดาษที่ไดรับการจัดเก็บเปนแฟมภาพถาย 
 ๒)  รอยละของจํานวนแฟมภาพของเอกสารกระดาษที่ไดรับการแปลงเปนแฟมเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ๑)  จํานวนแฟมภาพที่ไมไดเกณฑมาตรฐานในการแปลงเปนแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสตอ
หนึ่งชุดเอกสาร 
 ๒)  รอยละของจํานวนแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่จัดพิมพสําเนาใหผูมาขอรับบริการมีความ
ชัดเจนตอหนึ่งชุดเอกสาร 
  



- ๑๐ - 
 
ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา Flow chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 
 

การดําเนินการ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ปงบประมาณปจจุบัน 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
- ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดทําโครงการพัฒนางาน 
 ประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) ดวย 
 สิ่งประดิษฐ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบจัดเก็บ 
 คนหา และบริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 กรมสารบรรณทหารเรือ (ตนแบบ) 
- ปงบประมาณ ๒๕๖๐ และปงบประมาณตอไป 
 ปรับปรุงระบบจากการประเมินปฏิบัติตามแผน 
 (Check) พรอมวางแผนงานเชิงรุก (Act & Plan)  
 

    

- ดําเนินการใชงานตามระบบ พรอมแกไขปญหา 
 ขอบกพรองตามขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงาน 
 

    

- ประเมินผลการพัฒนาระบบจัดเก็บ คนหา และ 
 บริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
 - ติดตามผลการดําเนินงานโดยผูบริหารของกอง 
  สารบรรณ และ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนราย 
  ไตรมาส  หากพบปญหาในระหวางดําเนินงาน 
  จะแจงขอมูลใหเจาหนาที่รับผิดชอบการพัฒนา 
  ระบบทราบเพื่อเปนขอมูล 
 - สอบถามความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
  ที่ขอสืบคนเอกสาร 
 

    

- สรุปรายงานการปฏิบัติและรายงานคณะกรรมการ 
 จัดการความรูของกรมสารบรรณทหารเรือ 
 

    

- ประชุมกลุมยอยระหวางผูปฏิบัติงานและหนวยงาน 
 รับผิดชอบการพัฒนาระบบ  เพื่อหาแนวทางแกไข 
 ขอบกพรอง 
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DO 
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ACT 



- ๑๑ - 
 
รูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน 
 บุคลากรของกองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ เริ่มมีสวนรวมในการดําเนินการเริ่มตั้งแต 
การจัดทําโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) ดวยสิ่งประดิษฐเพื่อแกปญหาในการ 
ปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการ
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส กรมสารบรรณทหารเรือ” ไดมีการวางแผนใหบุคลากรเขามามีสวนรวม ดังนี้ 
 ปงบประมาณ ๒๕๕๙  มีการจัดประชุมเจาหนาที่แผนกคําสั่งและเอกสาร กองสารบรรณ และ 
เจาหนาที่แผนกกรรมวิธีขอมูล กองสารบรรณ เพื่อรวมกําหนดแนวทางและขอบเขตการดําเนินโครงการ และ 
การสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของแผนกคําสั่งและเอกสาร กองสารบรรณ และขอขอมูลที่จําเปนในการจัดทํา 
ระบบฯ เพื่อใหไดรางขอบเขต รูปแบบ โครงสรางระบบ และคลังฐานขอมูลแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส จากนั้น 
เจาหนาที่ของแผนกกรรมวิธีขอมูล กองสารบรรณ ไดดําเนินการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบตาม 
กระบวนการและขั้นตอนดานสารสนเทศ  จนไดผลผลิตเปนระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการแฟมเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และระบบคลังฐานขอมูลแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ระบบ พรอมกับกําหนดตัวเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานของแผนกคําสั่งและเอกสาร กองสารบรรณ และจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบ
และสิ่งอุปกรณสําหรับการบันทึกภาพถายเอกสารกระดาษ การประยุกตใชโปรแกรมแปลงภาพถายเอกสาร 
กระดาษเปนแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส  และไดเริ่มดําเนินการถายภาพเอกสารกระดาษแปลงเปนแฟมเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสจัดเก็บเขาระบบดังกลาว  พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน  
จากนั้นมีการจัดประชุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานระบบ ดังกลาวเปนระยะ ๆ เพื่อรับทราบปญหาขอขัดของของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใชงานโปรแกรมระบบ  เพื่อเปนขอมูลใหเจาหนาที่ของแผนกกรรมวิธีขอมูล ใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกลาว 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนกิจกรรมในลักษณะ PDCA (Plan Do Check Act)  โดยมีการ 
ประเมินผลวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม  และมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานจากจํานวนของ 
การถายภาพเอกสารกระดาษและคุณภาพของภาพถายเอกสารเปนรายไตรมาส (๓ เดือน)  ในลักษณะการ 
ประชุมกลุมยอยโดยสอบถามความเห็นและขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานระบบฯ ที่กําหนดไว จากนั้น 
แผนกกรรมวิธีขอมูล กองสารบรรณ จะเปนหนวยรวบรวมความเห็น นําไปวิเคราะหและปรับปรุงระบบฯ ทั้ง 
เชิงรับและเชิงรุก  จากนั้นจะนําระบบฯ ที่ไดรับการปรับปรุงตามขอเสนอแนะมาใชงาน .ซึ่งจากการจัดประชุม 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดังกลาว  ผูบริหารของกองสารบรรณ ไดรับทราบปญหาขอขัดของของการดําเนินงานใน 
ปงบประมาณที่ผานมา  พรอมทั้งไดกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงานจัดเก็บภาพถายเอกสารกระดาษ 
รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดรวมกันกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานระบบฯ ในแตละไตรมาส (๓ เดือน)  และจากการปฏิบัติงานที่ผานมาไดพบปญหาขอขัดของ 
ที่เกิดจากสภาพของเอกสารกระดาษที่มีความหนา ความบาง สีหมึกพิมพ และความชัดเจนของตัวอักษร ซึ่งสง 
ผลกระทบโดยตรงกับการถายภาพเอกสารกระดาษ  เจาหนาที่ผูพัฒนาระบบฯ ไดวิเคราะหถึงสาเหตุและหา 
แนวทางการแกไขปญหาจากแหลงความรูตาง ๆ  และไดดําเนินการจัดอบรมเพิ่มเติมองคความรูใหแกเจาหนาที ่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตั้งคากลองถายภาพดิจิตอล การตั้งคารูรับแสง และการปรับแสงสวาง ใหสอดคลองกับ 
สภาพของเอกสารกระดาษที่มีความหนา ความบาง สีหมึกพิมพ และความชัดเจนของตัวอักษร เพื่อใหไดภาพถาย 
เอกสารที่มีความคมชัด  ทําใหการแปลงภาพถายเอกสารเปนแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส มีความชัดเจน อานงาย 
และสามารถจัดพิมพสําเนาใหแกผูมาขอรับบริการไดดวยความชัดเจน  ทําใหผูมาขอรับบริการมีความพึงพอใจ 
  



- ๑๒ - 
 

แผนผังกระบวนงานของระบบจัดเก็บคนหาและบริหารจัดการ 
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส กรมสารบรรณทหารเรือ 

    
 

 
  



- ๑๓ - 
 

แผนผังกระบวนงานการจัดการเอกสาร รวมกับ ระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการ 
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ 

    
 

 
  



- ๑๔ - 
 
ผลการดําเนินการ 
 ๑. การพัฒนาองควัตถุ  ดวยการจัดหาอุปกรณในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปลงเอกสาร 
กระดาษเปนแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสของ 
กรมสารบรรณทหารเรือ  เชื่อมโยงเขากับระบบเครือขายสารสนเทศของกองทัพเรือ  ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
สามารถเขาถึงและนําขอมูลแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนผูบังคับบัญชา  ตลอดจนการใหบริการแก 
ผูมาขอรับบริการสําเนาเอกสารของทางราชการ  และสามารถบูรณาการใหเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ของกรมกําลังพลทหารเรือไดในอนาคต 
 ๒. การพัฒนาองคบุคคล  ดานการฝกฝนใหบุคลากรดานสารสนเทศของหนวยไดวิเคราะห 
และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยและเสริมสรางประสบการณในการวิเคราะห 
ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม โครงสรางฐานขอมูล  ตลอดจนไดศึกษาการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ  และดานการฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับองคความรูและการประยุกตใชเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวของกับการถายภาพเอกสารกระดาษ การปรับแตงกลองดิจิตอล การใชโปรแกรมแปลงภาพถายเอกสาร 
กระดาษเปนแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
เขาระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส กรมสารบรรณทหารเรือ 
 ๓. การพัฒนาการบริหารจัดการ  ดวยการจัดทําระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการ 
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสกรมสารบรรณทหารเรือ  ซึ่งเปนการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสาร การคนหา 
และการใหบริการแกผูมาขอรับบริการสําเนาเอกสารของทางราชการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน 
การคนหาดวยการพัฒนาและประยุกตใชภาพถายดิจิตอล สิ่งอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนเปนการปฏิบัติตามนโยบายผูบัญชาการทหารเรือ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในการพัฒนาระบบ 
สํานักงานอัตโนมัติของกองทัพเรือใหมีมาตรฐานระดับสากล  โดยมีเปาหมาย “ระบบสํานักงานอัตโนมัติมีความ 
พรอม ใชงานงาย สะดวก และทันสมัย” พรอมกับกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย คือ “พัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของหนวย ใหมีความพรอม ใชงานงาย สะดวก และทันสมัย”  
 ๔. ประสิทธิภาพและความคุมคา ของการใชทรัพยากรในการดําเนินงาน 
  ๔.๑ ลดความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารประเภทสั่งการของกองทัพเรือ จากการ 
นําเขา-ออกจากแฟมเก็บเอกสารบอยครั้ง  เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเอกสารกระดาษ มีสภาพเกาและ
ชํารุดทรุดโทรมมาก  รวมถึงการถูกทําลายจากสัตวหรือแมลงกัดแทะ 
  ๔.๒ ลดความสุมเสี่ยงของเจาหนาที่จากการรับละอองสารกําจัดแมลง/ฝุนละอองจาก
กระดาษเขาสูรางกายในขณะนําแฟมเอกสารออกหรือนําแฟมเอกสารจัดเก็บในตูเก็บเอกสาร 
  ๔.๓ ลดระยะเวลาในการคนหาเอกสารกระดาษดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และฐานขอมูลเขามาบริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
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แผนภูมิเปรียบเทียบการลดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเอกสาร 
     

 

 
 
 จากภาพแผนภูมิเปรียบเทียบการลดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเอกสาร จะเห็นไดวา 
การนําระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส มาใชรวมกับการใหบริการคนหาและ 
สําเนาเอกสารใหแกผูขอรับบริการ ทําใหสามารถลดขั้นตอนของกิจกรรมการคนหาแฟมเอกสารได ๓ ขั้นตอน 
ไดแก การเปดตูเอกสาร การคนหาแฟมเอกสาร และการนําเอกสารออกจากแฟม รวมถึงสามารถลดระยะเวลาของ
การดําเนินกิจกรรมทั้งหมดตั้งแตการรับเรื่อง จนถึง การสงมอบเอกสารใหผูขอรับบริการ จาก ๓๐ นาที ลดลง
เหลือ ๑๐ นาที  ลดระยะเวลาการดําเนินการไดคิดเปนรอยละ ๗๐ 
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การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 

 เนื่องจากการพัฒนาระบบจะตองใชระยะเวลาคอนขางมาก  กองสารบรรณ ไดเริ่มดําเนิน 
โครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ จนถึงปงบประมาณปจจุบัน  ดังนั้น กองสารบรรณ จึงขอนําเสนอในลักษณะ 
PDCA  หลังจากที่ไดมีการดําเนินการวางแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย “การจัดการเอกสารอยางมรีะบบเปนหัวใจ
สําคัญของการสืบคนเอกสารเพื่อนํามาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ” 

 

ปงบประมาณ ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไข 

กอนปงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

- - การจัดการเอกสารยากตอการ 
  คนหาเอกสาร 
- เอกสารกระดาษมสีภาพเกา  
  ชํารุด มีรองรอยการทําลาย 
  ของแมลงกัดแทะ 
- ไมสามารถนําเอกสารกระดาษ 
  เขาเครื่องสแกนเอกสารได 

- จัดทํากระบวนการจัดการ 
  เอกสารในรูปแบบใหม 
- ศึกษาและคนหาขอมลูเกี่ยวกับ 
  การถายภาพเอกสารกระดาษ 
  ดวยกลองดิจิตอล และการใช 
  โปรแกรมแปลงภาพถายเปน 
  แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
- จัดทําโครงการพัฒนางาน 
  ประจําสูงานวิจัย (Routine  
  to Research) ดวยสิ่ง 
  ประดิษฐเพื่อแกปญหาใน 
  การปฏิบัติงานของหนวย 
  เรื่อง การวิจัยและพัฒนา 
  ระบบจัดเก็บ คนหา และ 
  บริหารจัดกาแฟมเอกสาร 
  อิเล็กทรอนิกส กรมสารบรรณ 
  ทหารเรือ 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

- เสนอโครงการวจิัยและพัฒนา 
  ระบบจัดเก็บ คนหา และ 
  บริหารจัดการแฟมเอกสาร 
  อิเล็กทรอนิกส กรมสารบรรณ 
  ทหารเรือ และ สํานักงานวิจัย 
  และพัฒนาการทางทหาร 
  กองทัพเรือ ไดอนุมัติเมื่อ 
  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- ดําเนินการวิเคราะหและออก 
  แบบระบบ และพัฒนาระบบ 
  ตามกระบวนการและขั้นตอน 
  ดานสารสนเทศไดผลผลติเปน 
  โปรแกรมและคลังฐานขอมูล 
  แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
  จํานวน ๑ ระบบ 
- เจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานถาย 
  ภาพเอกสารกระดาษสรุปได 
  ดังนี ้

- เอกสารกระดาษมสีภาพเกา  
  ชํารุด มีรองรอยการทําลาย 
  ของแมลงกัดแทะ 
- ไมสามารถนําเอกสารกระดาษ 
  เขาเครื่องสแกนเอกสารได 

- ใชกลองดิจิตอลถายภาพ 
  เอกสารกระดาษจดัเก็บเปน 
  แฟมภาพ 
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ปงบประมาณ ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไข 

  - คําสั่งกระทรวงกลาโหม 
    ตั้งแตป ๒๕๒๔ – ๒๕๕๒ 
  - คําสั่งกองทัพเรือ 
    ตั้งแตป ๒๕๑๔ – ๒๕๕๒ 
  - คําสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) 
    ตั้งแตป ๒๕๓๖ – ๒๕๕๒ 
- เสนอสํานักงานวิจัยและ 
  พัฒนาการทางทหาร 
  กองทัพเรือ ขออนุมัติปด 
  โครงการวิจัยและพัฒนาฯ 
  เมื่อ กันยายน ๒๕๕๙ 

ปงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

- ประชุม ผูบริหาร เจาหนาที ่
  ผูปฏิบัติงาน และเจาหนาที ่
  พัฒนาระบบฯ  เพื่อกําหนด 
  แผนงาน/ตัวช้ีวัด การดาํเนิน 
  งานระบบฯ รวมกัน 
- เจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานถาย 
  ภาพเอกสารกระดาษตาม 
  แผนงานท่ีกําหนด 

- ความหนา/ความบางของ 
  กระดาษ  ความชัดเจนของ 
  ตัวอักษร มีผลกระทบตอ 
  การถายภาพเอกสารกระดาษ 
  ทําใหมีความคมชัดไมเปนไป 
  ตามที่กําหนดทําใหการแปลง 
  แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
  ตัวอักษรอานไมชัดเจน 

- กําหนดการตั้งคากลองดิจิตอล 
  และไฟแสงสวางใหเหมาะสม 
  กับสภาพของเอกสารกระดาษ 
  เพื่อใหการถายภาพเอกสาร 
  มีความคมชัด 
- จัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
  ใหมีองคความรูเกี่ยวกับการ 
  ตั้งคากลองถายภาพดิจติอบ 
  การตั้งคารูรับแสง และกําหนด 
  แสงสวางใหเหมาะสมกับสภาพ 
  เอกสารกระดาษ 
- ปรับแผนงานการถายภาพ 
  เอกสารกระดาษ เนื่องจาก 
  การใชเวลาที่เพิ่มขึ้นในการ 
  ตั้งคากลองดิจิตอลและไฟ 
  แสงสวางใหเหมาะสมกับ 
  สภาพเอกสารกระดาษ 

 

บงช้ีความเปนแนวปฏิบัติที่ดี 
 การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการพัฒนาตอเนื่อง 
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๙ จนถึงปงบประมาณปจจุบัน ในลักษณะ PDCA กลาวคือ 
 - เริ่มตนจากเปาหมายที่ตองการจัดการเอกสารเปนหมวดหมู ลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บ 
เอกสารสําหรับงานจัดการเอกสารใหแกผูรับบริการ  มีการวางแผนงาน ดําเนินงาน โดยในชวงปแรกของการ
พัฒนาระบบ การแยกประเภท การถายภาพเอกสารกระดาษ การแปลงแฟมภาพเอกสารกระดาษเปนแฟม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ยังมีขอบกพรอง ซึ่งไดมีการประชุม สอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
แกไขปญหา ปรับการทํางาน และตรวจสอบผลการดําเนินงานอีกครั้งจนสามารถบรรลุเปาหมายได 
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 - นอกจากลดความซ้ําซอนของเอกสารไดแลว  ยังทําใหการคนหาแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
เปนไปไดโดยสะดวก  รวดเร็ว  เนื่องจากมีการจัดการแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสอยางมีระบบ  มีระบบคลังฐาน 
ขอมูลรองรับการสืบคนผานระบบเครือขายสารสนเทศ 
 - การพัฒนาระบบฯ อยางตอเนื่อง ที่ยึดหลักการสนับสนุนการใหบริการสืบคนแฟมเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส อีกทั้งมีการรับฟงความคิดเห็น ความตองการจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ดวยแผนงาน/ขั้นตอน 
การปฏิบัติตามที่กลาวมา  ทําใหบุคลากรของแผนกคําสั่งและเอกสาร กองสารบรรณ มีความเขาใจในการทํางาน 
ของระบบฯ ยิ่งขึ้น  และยังชวยกันออกความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางที่จะปรับปรุงระบบและขั้นตอนปฏิบัติให 
ดียิ่งขึ้น ทําใหระบบฯ สามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่องและสอดคลองกับภารกิจของกรมสารบรรณทหารเรือ 
 - เนื่องจากมีการถายภาพเอกสารกระดาษ ดําเนินการแปลงแฟมภาพเอกสารกระดาษเปน 
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส  และบันทึกเก็บไวเปนคลังฐานขอมูลแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
สามารถสืบคนไดจากระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ  ทําใหเจาหนาที่ไมตองสัมผัสกับเอกสารกระดาษที่มี
สภาพเกา มีละอองสารเคมี/ฝุนละอองคอนขางมาก ทําใหลดความสุมเสี่ยงตอโรคทางเดินหายใจ/โรคภูมิแพ
ตาง ๆ  อีกทั้งการสืบคนแฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ  ทําใหสามารถคนหา
แฟมเอกสารไดอยางรวดเร็ว  ลดขอจํากัดเรื่องสถานที่ปฏิบัติงานอีกดวย ตลอดจนสามารถบูรณาการใหเชื่อมโยง
กับระบบสนับสนุนขอมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ของกรมกําลังพลทหารเรือ ไดในอนาคต 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้เกี่ยวของกับการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่ของแผนก 
คําสั่งและเอกสาร และเจาหนาที่ของแผนกกรรมวิธีขอมูล กองสารบรรณ  ซึ่งการปฏิบัติงานสวนใหญจะเปน 
การดําเนินงานของเจาหนาที่ของแผนกคําสั่งและเอกสารจะเปนผูปฏิบัติงานหลัก  หากระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมานี้ 
ไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานดังกลาวแลว  งานในสวนตาง ๆ คงจะไมมีทางดําเนินไปไดดวยด ี
ดังนั้น อาจกลาวไดวา “เจาหนาทีข่องแผนกคําสั่งและเอกสาร” จึงเปนปจจัยแหงความสําเร็จในลําดับแรก โดย
สิ่งที่บุคลากรมีอยูนั้น  ไดแก 
 - ความรวมมือรวมใจในการทํางาน 
 - การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของระบบงาน 
 - ความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นตอวิธีการทํางานที่รับผิดชอบ 
 
การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลที่ไดรับ 
 ยังไมไดดําเนินการเผยแพรและเสนอขอรับรางวัล  เนื่องจากการพัฒนาระบบจัดการเอกสาร
เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๙ จนถึงปงบประมาณปจจุบัน 
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานอยูในหวงระยะเวลาการพัฒนาระบบฯ คาดวาจะใชเวลาการดําเนินงาน
ประมาณ ๓ ป 
  
ภาคผนวก (รองรอย หลักฐาน ภาพถาย ชิ้นงาน ฯลฯ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ) 
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แบบค าชี้แจงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to research) ด้วยสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ใน ทร. 

หน่วย       สบ.ทร.  
 
๑. ชื่องาน  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร.  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑  ความเป็นมา 
            พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) และถือเป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล  จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการจัดท าต้นทุน
กิจกรรมเพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจได้  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกระจาย
อ านาจโดยการมอบอ านาจการตัดสินใจ  รวมทั้งมีการก าหนดให้น าระบบงานสารสนเทศมาใช้อย่างแพร่หลาย
ในทกุภาคส่วน เพ่ือเปิดช่องทางให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก าลังพลในด้านต่างๆ รวมทั้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองทัพเรือ  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวในด้านการใช้
ระบบสารสนเทศกองทัพเรือจึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ ๓ ด้านด้วยกัน ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบงาน
สารสนเทศของกองทัพเรือตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพเรือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรกองทัพเรือให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของกองทัพเรือทุกระดับมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงระบบสารสนเทศได้ทุกที่และทุกเวลา 
  สบ.ทร.เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสารบรรณ การธุรการ และการผลิต
สิ่งพิมพ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการสารบรรณ เพ่ือตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ โดยมีพันธกิจเกี่ยวกับ
งานด้านการสารบรรณ ได้แก่ การจัดเก็บเอกสารของทางราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งได้มอบหมายให้ แผนกค าสั่งและเอกสาร กองสารบรรณ สบ.ทร.
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  โดยผู้มาขอรับบริการส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการที่มีความต้องการเข้า
โครงการเกษียณก่อนอายุราชการ  ข้าราชการที่มีความต้องการค้นหาค าสั่งเพ่ือประกอบการค านวณอายุ
ราชการทวีคูณ โดยมีจุดประสงค์ในการค้นหาค าสั่งบรรจุ ค าสั่งแต่งตั้งยศ ประกาศการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ฯลฯ 
 ๒.๒ ปัญหาและสาเหตุ 
  การจัดเก็บเอกสารของ สบ.ทร.ส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บในรูปตู้เก็บเอกสาร ท าให้จัดเก็บ ค้นหา และ
การบริหารจัดการแฟ้มเอกสารกระดาษดังกล่าวค่อนข้างยาก ขาดความสะดวก สิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
และสุ่มเสี่ยงต่อภัยทางธรรมชาติที่เป็นสาเหตุให้แฟ้มเอกสารกระดาษช ารุดเสียหาย การค้นหากระท าได้ยาก 
ขาดความรวดเร็ว เมื่อมีผู้มาขอรับบริการส าเนาเอกสารของทางราชการ  อีกทั้ง สบ.ทร.ไม่มีเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ๒.๓ ความส าคัญ/ความจ าเป็น 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเข้าโครงการเกษียณก่อน
อายุราชการ และข้าราชการทั่วไป ให้ได้รับส าเนาค าสั่งและเอกสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถบูรณา
การกับระบบสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ของ กพ.ทร. ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลค าสั่งต่าง ๆ ในประวัติรับราชการของก าลังพล  ซึ่งสามารถให้บริการการสืบค้นเอกสารร่วมกับ
ศูนย์บริการ ณ จุดเดียว ที่จัดตั้งขึ้น ณ อาคาร บก.ทร.พ้ืนที่วังนันทอุทยาน ได้ในอนาคต  

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดท าระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. 

๔. แนวทาง/วิธีการในการด าเนินงาน 
 ๔.๑  แนวความคิดในการปฏิบัต ิ
  การพัฒนาองค์วัตถุ  จัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการสแกนเอกสารกระดาษเป็นแฟ้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สบ.ทร. เชื่อมโยง
เครือข่ายระบบสารสนเทศของ ทร. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการส าเนาเอกสารของทางราชการ
อีกทั้งสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) 
ของ กพ.ทร. และสนับสนุนการให้บริการ ณ ศูนย์บริการ One Stop Service ได้ในอนาคต 
  การพัฒนาองค์บุคคล  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการสแกนเอกสารกระดาษเป็นแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน า
แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บเข้าระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. 
  การพัฒนาการบริหารจัดการ  จัดท าระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. เพ่ือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสาร การค้นหา และการให้บริการแก่ผู้มี
ความต้องการส าเนาเอกสารของทางราชการได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการค้นหา  ด้วยการใช้
เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาในลักษณะ WEB Application โดยใช้โปรแกรมประเภทไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรีแวร์)
และใช้รูปแบบของการพัฒนาในลักษณะ (Linux Aphache MySQL Php : LAMP) โดยใช้ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทร.  เมื่อโปรแกรม
ระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. รวมทั้งฐานข้อมูลคลังแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว สบ.ทร.จะส่งเก็บไว้ในระบบ
DataCenter ของ ทร.  โดยมี สสท.ทร.เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  ระบบดังกล่าวจึงมีความมั่นคงปลอดภัยและ
สามารถรองรับข้อมูลในระบบงานที่เพ่ิมขึ้นได้ในอนาคต 
 ๔.๒ การปฏิบัติ 
  การพัฒนาระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. แบ่งออกเป็น 
๑๓ ขั้นตอน ตามวัฎจักรการออกแบบ การพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติหน้าที่
จัดเก็บเอกสารของ แผนกค าสั่งและเอกสาร กองสารบรรณ สบ.ทร. การจัดส่งข้อมูลต่างๆ ที่มีความจ าเป็นในการ
จัดท าระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. ผลผลิตที่ได้คือ การก าหนด/
ร่างขอบเขตของระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรูปแบบและ
โครงสร้างระบบฐานข้อมูลคลังแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
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  ๔.๒.๒ วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล  น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากการสัมภาษณ์หรือจาก
หน่วยผู้ปฏิบัติงานส่งมาด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน
(Relation) ผลผลิตที่ได้คือ แผนผังโปรแกรมระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สบ.ทร.  รวมถึงรูปแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลคลังแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๒.๓ จัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนาโปรแกรมและคลังข้อมูล จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนา
โปรแกรมและระบบฐานข้อมูลคลังแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายกับระบบสารสนเทศ
ของ ทร. อุปกรณ์สแกนเอกสารกระดาษเพ่ือจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์จัดเก็บ
คลังข้อมูลแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิตที่ได้ คือ อุปกรณ์ในการพัฒนาโปรแกรมและคลังข้อมูล 
  ๔.๒.๔ เขียนโปรแกรมระบบ เขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษา PHP (Personal Home Page) และ
ใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL ตามแผนภูมิโครงสร้างระบบงานและแผนผังระบบฐานข้อมูลคลัง
แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิตที่ได้คือ โปรแกรมระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (ต้นแบบ) 
  ๔.๒.๕ เชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศ  เชื่อมต่อระบบงานจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับเครือข่ายสารสนเทศ ทร. ผลผลิตที่ได้คือ ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ระบบสารสนเทศของ ทร. 
  ๔.๒.๖ เขียนคู่มือการใช้งานระบบ  น าขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบเขียนเป็นคู่มือการใช้งาน 
ผลผลิตที่ได้คือ คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๒.๗ อบรมการใช้งานระบบระดับผู้ปฏิบัติ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสแกนเอกสารกระดาษเป็นแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบ ผลผลิตที่ได้คือ ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในกรรมวิธีในการสแกนเอกสารกระดาษ
เป็นแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๒.๘ ทดสอบโปรแกรมระบบงาน  น าโปรแกรมระบบต้นแบบทดสอบเพ่ือหาข้อขัดข้อง ผลผลิตที่ได้ 
คือ แนวทางการปรับปรุงระบบ 
  ๔.๒.๙ สแกนเอกสารกระดาษจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เจ้าหน้าที่ของ สบ.ทร. 
ตรวจสอบเอกสารกระดาษในตู้เก็บเอกสารของ สบ.ทร. เพ่ือสแกนเอกสารกระดาษเป็นแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลังจากปีปัจจุบันลงไปอย่างน้อย ๑๐ ปี เพ่ือเป็นข้อมูลเริ่มต้นในการทดสอบระบบและ
ฐานข้อมูลคลังแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิตที่ได้คือ ฐานข้อมูลคลังแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแฟ้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทย้อนหลังจากปีปัจจุบันอย่างน้อย ๑๐ ปี 
  ๔.๒.๑๐ รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ผู้ปฏิบัติทดลองใช้และรายงานข้อขัดข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงโปรแกรมระบบ 
  ๔.๒.๑๑ ปรับปรุงโปรแกรมระบบงาน  น าข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องใช้ปรับปรุงโปรแกรมระบบ 
(ต้นแบบ) 
  ๔.๒.๑๒ ปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ ปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหาร
จัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิตที่ได้ คือ คู่มือการใช้งานระบบ (ฉบับปรับปรุง) 
  ๔.๒.๑๓ ขออนุมัติใช้โปรแกรมระบบ เสนอ CIO หน่วยเพ่ือขออนุมัติใช้ระบบจัดเก็บ ค้นหา และ
บริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร.  ผลผลิตที่ได้ คือ อนุมัติ สบ.ทร.ในการใช้งานระบบจัดเก็บ 
ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร.  



หน้า ๔ ของ ๙ หน้า 

 

 
 

แผนผังโครงสร้างระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. 



หน้า ๕ ของ ๙ หน้า 
 ๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการและแผนงาน 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ

ในการพฒันาโปรแกรมและคลังขอ้มูล
แฟม้เอกสารอเิล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของระบบ รูปแบบ
และโครงสร้างระบบฐาน
ขอ้มูลคลัง

2 วเิคราะหแ์ละออกแบบโปรแกรมและ
คลังขอ้มูลแฟม้เอกสารอเิล็กทรอนิกส์

แผนผังโปรแกรม และ
รูปแบบโครงสร้างระบบ
ฐานขอ้มูลคลังแฟม้เอกสาร

3 จัดหาอปุกรณ์ในการพฒันาโปรแกรม
และคลังขอ้มูลแฟม้เอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์

อปุกรณ์ในการพฒันา
โปรแกรมและคลังขอ้มูล
แฟม้เอกสารอเิล็กทรอนิกส์

4 เขยีนโปรแกรมระบบจัดเกบ็ ค้นหา
และบริหารจัดการแฟม้เอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์

โปรแกรมระบบจัดเกบ็
ค้นหา และบริหารจัดการ
แฟม้เอกสาร (ต้นแบบ)

5 เชื่อมต่อเครือขา่ยสารสนเทศระบบ
จัดเกบ็ ค้นหา และบริหารจัดการ
แฟม้เอกสารอเิล็กทรอนิกส์

ระบบสามารถเชื่อมต่อกบั
เครือขา่ยระบบสารสนเทศ
ของ ทร.

6 เขยีนคู่มือการใชง้านระบบ คู่มือการใชง้านระบบ

7 อบรมการใชง้านระดับผู้ปฏบิติั ความรู้การสแกนเอกสาร
กระดาษเปน็แฟม้เอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์ และการใช้
งานระบบ

8 ทดสอบโปรแกรมระบบจัดเกบ็ ค้นหา
และบริหารจัดการแฟม้เอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์

แนวทางการปรับปรุงระบบ

9 สแกนเอกสารกระดาษจัดเกบ็ใน
รูปแบบแฟม้เอกสารอเิล็กทรอนิกส์

คลังแฟม้เอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์

10 รับฟงัปญัหาขอ้ขดัขอ้ง แนวทางการปรับปรุงระบบ

11 ปรับปรุงโปรแกรมระบบงานบริหาร ปรับปรุงระบบต้นแบบ

12 ปรับปรุงคู่มือการใชง้านระบบ ปรับปรุงคู่มือการใชง้าน

13 ขออนุมัติใชโ้ปรแกรมระบบจัดเกบ็
ค้นหา และบริหารจัดการแฟม้เอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์

อนุมัติ สบ.ทร.ใหใ้ชร้ะบบ
จัดเกบ็ ค้นหา และบริหาร
จัดการแฟม้อเิล็กทรอนิกส์

Plan

Action

Do

Check

กจิกรรม ผลผลิตล าดับ
จ านวน 24 สัปดาห ์(6 เดือน)

วงจร



หน้า ๖ ของ ๙ หน้า 

 ๔.๔ มาตรการควบคุม 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สบ.ทร. ตามค าสั่ง สบ.ทร.(เฉพาะ) ที่ ๒๗๘/๒๕๕๗ 
ลง ๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สบ.ทร.  จะเป็นผู้
ก ากับดูแลและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. ตามวงรอบทุกสัปดาห์ 
 ๔.๕ ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา (สัปดาห์) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
ร้อยละของจ านวนโปรแกรมย่อย (Module) 
ที่ได้รับพัฒนาแล้วเสร็จตามโครงสร้างระบบ
จัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. 

๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ร้อยละของจ านวนเรื่องของเอกสารกระดาษ
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ส แ ก น เ ป็ น แ ฟ้ ม เ อ ก ส า ร
อิ เล็กทรอนิกส์จากปีปัจจุบันย้อนหลั ง 
จ านวน ๑๐ ปี 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ 

 
 ๔.๖ คณะท างานพัฒนาระบบ 
 

ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
๑ น.ท.จตุรงค์ กิจสมบัติ หน.กรรมวิธีข้อมูล กสบ.สบ.ทร. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๒ ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง ประจ า ผ.กรรมวิธีข้อมูล กสบ.สบ.ทร. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๓ ร.ท.ไพโรจน์ คงทวี ประจ า ผ.กรรมวิธีข้อมูล กสบ.สบ.ทร. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

๕. ความต้องการงบประมาณพร้อมรายละเอียด 

๕.๑  ความต้องการงบประมาณ 

ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
อัตรา/

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน หน่วย
นับ รวม (บาท) 

๑ หมวดค่าใช้สอย           ๔๕,๐๐๐ บ. 

  

๑) การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการในการพัฒนา 
    โปรแกรมและคลังแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
    ต้นแบบของเจ้าหน้าท่ีพัฒนาโปรแกรม ช้ันยศ 
    น.ท.- พ.จ.อ. จ านวน ๓ นาย 

๒๐๐ บ. 
/คน/วนั 

๓๐  วัน  ๑๘,๐๐๐ บ. 

  

๒) การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการในการสแกนเอกสาร 
    กระดาษเป็นแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลังจาก 
    ปีปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
    เอกสาร ช้ันยศ น.ท.- พ.จ.อ. จ านวน ๓ นาย 

๒๐๐ บ. 
/คน/วนั 

๔๕  วัน  ๒๗,๐๐๐ บ. 



หน้า ๗ ของ ๙ หน้า 

ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
อัตรา/

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน หน่วย
นับ รวม (บาท) 

๒ หมวดค่าวัสดุ          ๕๕,๐๐๐ บ.  

  
- ค่าจัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนาโปรแกรมและ 
  คลังแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกสต้์นแบบ 

        

  

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (NoteBook) ส าหรับ 
    งานประมวลผล ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ประจ าปี ๒๕๕๘ ของ สสท.ทร. 

๒๑,๐๐๐ บ. ๑  ชุด  ๒๑,๐๐๐ บ. 

  
๒) ฮารด์ดสิก์ชนิดพกพา (External Harddisk) ความจ ุ
    ๑ Tbyte ขนาด ๓.๕ นิ้ว รองรับระบบเช่ือมต่อ USB ๓.๐ 

๓,๒๐๐ บ. ๑   ชุด  ๓,๒๐๐ บ. 

  - ค่าจัดหาอุปกรณ์ในการสแกนเอกสารกระดาษ         

  ๑) แท่นถ่ายภาพหนังสือ (Close Copy Stand) ๙,๐๐๐ บ. ๑  ชุด  ๙,๐๐๐ บ. 

  
๒) กล้องถ่ายภาพดจิิตอลชนิด DSLR ไม่น้อยกว่า 
    ๒๐ ล้านพิกเซล 

๒๐,๐๐๐ บ.  ๑  กล้อง  ๒๐,๐๐๐ บ. 

  - ค่าจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายระบบสารสนเทศ         
  ๑) ไวร์เลสแลนชนิด USB ๖๐๐ บ. ๓   อัน  ๑,๘๐๐ บ. 
            

     ๑๐๐,๐๐๐ บ. 

 
  



หน้า ๘ ของ ๙ หน้า 

 ๕.๒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาอปุกรณ์ในการพฒันาโปรแกรม

และคลังขอ้มูลแฟม้เอกสารอเิล็กทรอนิกส์
 -จัดหาอปุกรณ์ในการพฒันาโปรแกรมและคลังแฟม้เอกสาร
  อเิล็กทรอนิกส์
 - จัดหาอปุกรณ์ในการสแกนเอกสารกระดาษเปน็เอกสาร
   อเิล็กทรอนิกส์
 - จัดหาอปุกรณ์เชื่อมต่อเครือขา่ยระบบสารสนเทศ

55,000.00          สบ.ทร.

2 เขยีนโปรแกรมระบบจัดเกบ็ ค้นหา และบริหารจัดการแฟม้
เอกสารอเิล็กทรอนิกส์
 - การปฏบิติันอกเวลาราชการในการพฒันาโปรแกรมและ
   คลังแฟม้เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ต้นแบบของเจ้าหน้าท่ี
   พฒันาโปรแกรม อตัรา 200 บ/คน/วนั จ านวน 3 นาย
   รวม 20 วนั

12,000.00          สบ.ทร.

3 สแกนเอกสารกระดาษจัดเกบ็ในรูปแบบแฟม้เอกสาร
อเิล็กทรอนิกส์
 - การปฏบิติังานนอกเวลาราชการในการสแกนเอกสาร
   กระดาษเปน็เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าท่ีจัดเกบ็
   เอกสาร อตัรา 200 บ/คน/วนั จ านวน 3 นาย รวม 45 วนั

27,000.00          สบ.ทร.

4 ปรับปรุงโปรแกรมระบบงานบริหาร
 - การปฏบิติันอกเวลาราชการในการพฒันาโปรแกรมและ
   คลังแฟม้เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ต้นแบบของเจ้าหน้าท่ี
   พฒันาโปรแกรม อตัรา 200 บ/คน/วนั จ านวน 3 นาย
   รวม 10 วนั

6,000.00           สบ.ทร.

100,000.00        

55,000.00                   

27,000.00                   

6,000.00                     

12,000.00                   

67,000.00                   33,000.00                   

ล าดับ กิจกรรม
ปงีบประมาณ 2559

รวม
หน่วยถือ

 งป.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



หน้า ๙ ของ ๙ หน้า 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ๒๔  สัปดาห์ (๖ เดือน) 

๗. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. และระบบฐานข้อมูลคลัง
แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเอกสารของ 
สบ.ทร. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาเอกสารให้แก่ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเข้าโครงการ
เกษียณก่อนอายุราชการ และข้าราชการ ทร.ทั่วไป  ในการได้รับส าเนาเอกสารของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว
ไมเ่สียเวลารอคอยเป็นเวลานาน  รวมทั้งสามารถบูรณาการระบบดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ของ กพ.ทร. ในการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารของทางราชการ
ในประวัติรับราชการของก าลังพล ทร.  ตลอดจนให้บริการสืบค้นเอกสารของทางราชการ ณ ศูนย์บริการ One 
Stop Service ที่จัดตั้งขึ้น ณ อาคาร บก.ทร.พ้ืนที่วังนันทอุทยาน ได้ในอนาคต 

๘. ผู้ที่จะใช้ผลงาน  สบ.ทร. 

  (ลงชื่อ)  น.ท.        จตุรงค์  กิจสมบัติ  
                         (จตุรงค์  กิจสมบัติ)   
  (ต าแหน่ง)    หน.กรรมวิธีข้อมูล กสบ.สบ.ทร.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือระบบจัดเก็บ คนหา และบริหารจัดการ 
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
กรมสารบรรณทหารเรือ 
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๑. ความเป็นมา 
            พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และถือเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการ
จัดท าต้นทุนกิจกรรมเพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจได้  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การกระจายอ านาจโดยการมอบอ านาจการตัดสินใจ  รวมทั้งมีการก าหนดให้น าระบบงานสารสนเทศมาใช้อย่าง
แพร่หลายในทุกภาคส่วน เพื่อเปิดช่องทางให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก าลังพลในด้านต่างๆ 
รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองทัพเรือ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวใน
ด้านการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพเรือจึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๓ ด้านด้วยกัน ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ระบบงานสารสนเทศของกองทัพเรือตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพเรือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรกองทัพเรือให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกองทัพเรือทุกระดับมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ทุกที่และทุกเวลา 
  สบ.ทร.เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสารบรรณ การธุรการ และ
การผลิตสิ่งพิมพ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการสารบรรณ เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ โดยมีพันธกิจ
เกี่ยวกับงานด้านการสารบรรณ ได้แก่ การจัดเก็บเอกสารของทางราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้มอบหมายให้ แผนกค าสั่งและเอกสาร กองสารบรรณ 
สบ.ทร.เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  โดยผู้มาขอรับบริการส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการที่มีความ
ต้องการเข้าโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ  ข้าราชการที่มีความต้องการค้นหาค าสั่งเพื่อประกอบการ
ค านวณอายุราชการทวีคูณ โดยมีจุดประสงค์ในการค้นหาค าสั่งบรรจุ ค าสั่งแต่งตั้งยศ ประกาศการเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล ฯลฯ 

๒. ปัญหาและสาเหตุ 
  การจัดเก็บเอกสารของ สบ.ทร.ส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บในรูปตู้เก็บเอกสาร ท าให้จัดเก็บ ค้นหา 
และการบริหารจัดการแฟ้มเอกสารกระดาษดังกล่าวค่อนข้างยาก ขาดความสะดวก สิ้นเปลืองพื้นที่ในการ
จัดเก็บ และสุ่มเสี่ยงต่อภัยทางธรรมชาติที่เป็นสาเหตุให้แฟ้มเอกสารกระดาษช ารุดเสียหาย การค้นหากระท าได้
ยาก ขาดความรวดเร็ว เมื่อมีผู้มาขอรับบริการส าเนาเอกสารของทางราชการ  อีกทั้ง สบ.ทร.ไม่มีเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๓. ความส าคัญ/ความจ าเป็น 
  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการ ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเข้าโครงการเกษียณ
ก่อนอายุราชการ และข้าราชการทั่วไป ให้ได้รับส าเนาค าสั่งและเอกสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถ
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บูรณาการกับระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ของ กพ.ทร. ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลค าสั่งต่าง ๆ ในประวัติรับราชการของก าลังพล  ซึ่งสามารถให้บริการการสืบค้นเอกสารร่วมกับ
ศูนย์บริการ ณ จุดเดียว ที่จัดตั้งขึ้น ณ อาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน ได้ในอนาคต  

๔. วัตถุประสงค์ 
  จัดท าระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร.  เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเข้าโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ 
และข้าราชการทั่วไป ให้ได้รับส าเนาค าสั่งและเอกสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถบูรณาการกับระบบ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ของ กพ.ทร. ในการเชื่อมโยงข้อมูลค าสั่งต่าง 
ๆ ในประวัติรับราชการของก าลังพลได้ในอนาคต (โครงการระยะที่ ๒) 

๕. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. พัฒนาโดยการใช้
เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาในลักษณะ WEB DataBase โดยใช้โปรแกรมประเภทไม่เสียค่าใช้จ่าย และพัฒนา
ในลักษณะ (Linux Aphache MySQL Php : LAMP)  เป็นไปตามข้อก าหนดตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ทร.  จากนั้นด าเนินการเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศเข้ากับคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
ภายในของ สบ.ทร. ท าให้ระบบมีความเสถียรภาพ รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานใน
เครือข่ายสารสนเทศภายใน ทร. 

๖.  วิธีการใช้งาน 
 ๑.  การเข้าใช้ระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ให้เปิดเว็บ 
เบราเซอร์ ไฟร์ฟ็อกซ์ (Mozilla Firefox) จากนั้นให้กรอก URL Address ในช่องตามรูป 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ ๑ แสดงหน้าจอแสดงการกรอก URL Address ของเว็บเบราเซอร์ไฟร์ฟ็อกซ ์
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 ๒.  เว็บเบราเซอร์ไฟร์ฟ็อกซ์จะแสดงหน้าจอระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการแฟ้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. ตามภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒  หน้าจอแสดงภาพระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. 
 

 หน้าจอของระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการแฟ้มเอกสาอิเล็กทรอนิกส์ จะแบ่งหน้าจอออกเป็น 
๒ ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ ๑ ด้านซ้าย จะแสดง “สารบัญแฟ้มข้อมูล” แบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก ่

 ๑. ค าสั่งกระทรวงกลาโหม   เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ ยอ้นหลังถึง พ.ศ.๒๕๒๔ 
 ๒. ค าสั่งกองทัพเรือ     เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ ยอ้นหลังถึง พ.ศ.๒๕๑๔ 
 ๓. ค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ ยอ้นหลังถึง พ.ศ.๒๕๓๖ 

 

 เมื่อผู้ใช้เลือกสารบัญแฟ้มข้อมูลตามประเภทของค าสั่งดังกล่าว  ระบบจะแสดงแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นรายปี พ.ศ. โดยเรียงจากปีปัจจุบันย้อนหลังกลับไป 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 

ค าสั่งกระทรวงกลาโหม 

ค าสั่งกองทัพเรือ 

ค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) 
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 ส่วนที่ ๒ ด้านขวา จะแสดงรายละเอียดของค าสั่งเรียงตามเลขที่ตั้งแต่ น้อย ไปหา มาก ตามประเภท
ของค าสั่งและปี พ.ศ. ที่เลือก 

 

 ตัวอย่าง  การเลือกสารบัญแฟ้มข้อมูล “ค าสั่งกระทรวงกลาโหม”  “พ.ศ.๒๕๕๒” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ หน้าจอแสดงสารบัญปี พ.ศ.ทางด้านซ้ายและรายละเอียดค าสั่งกระทรวงกลาโหมทางดา้นขวา 
 
 

ตัวอย่าง  การเลือกสารบัญแฟ้มข้อมูล “ค าสั่งกองทัพเรือ”  “พ.ศ.๒๕๕๒” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔ หน้าจอแสดงสารบัญปี พ.ศ.ทางด้านซ้าย และ รายละเอียดค าสั่งกองทัพเรือทางดา้นขวา 

 
 
 
 

จ านวนค าสั่ง 

แสดงข้อมูลค าสั่งและปี 

แสดงเลขที่ค าสั่ง 

แสดงข้อมูลค าสั่งและปี 

จ านวนค าสั่ง 

แสดงเลขที่ค าสั่ง 
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การดูแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 การดูแฟ้มข้อมูลค าสั่งต่างๆ ได้แก่ ค าสั่งกระทรวงกลาโหม ค าสั่งกองทัพเรือ และ ค าสั่งกองทัพเรือ 
(เฉพาะ) ผู้ใช้จะต้องท าการ LOG IN เข้าระบบ โดยใช้ นามผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ  ซึ่งเป็นมาตรการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลในเบ้ืองต้น   ซึ่งการเรียกดูแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะกระท าได้ตามตัวอย่าง 

 

 ตัวอย่าง  การเรียกดูแฟ้มข้อมูล “ค าสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๐/๒๕๓๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกสารบัญแฟ้มข้อมูล 

“ค าสั่งกองทัพเรือ” 

เลือกสารบัญแฟ้มข้อมูล 

“พ.ศ.๒๕๓๑” 

เลือกดูค าสั่งกองทัพเรือ 

ที่ ๖๐/๒๕๓๑ 
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การ LOG IN เพื่อดูแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
 การ LOG IN เข้าระบบเพื่อดูแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการยืนยันตัวบุคคลว่า เป็นข้าราชการ
กองทัพเรือ โดยใช้  นามผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ  และการ LOG IN 
เพื่อดูแฟ้มข้อมูลจะท าการ LOG IN เพียงครั้งเดียว จะสามารถดูแฟ้มข้อมูลค าสั่งได้ตลอดจนกว่าจะท าการปิด
หน้าต่างและออกจากระบบฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ใช้ (UserName) และ 

รหัสผ่าน (PassWord) ของ 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ค าสั่งกองทัพเรือที่ ๖๐/๒๕๓๑ 

เรื่อง ถอดยศและปลดนายทหารประทวน 

ออกจากราชการ 
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การเก็บประวัติการเข้าดู (LOG File) 
 เพื่อควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศและเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของระบบ
สารสนเทศ   จึงได้ก าหนดให้ระบบจัดเก็บประวัติการเข้าดู (LOG FILE) เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน 
การเรียกใช้ และการเปิดดูแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าใช้งาน 

 

 
 

รูปที่ ๕ แสดงภาพการจดัเก็บประวัติการเข้าใช้ระบบ (LOG FILE) 
 

๗. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ได้ระบบจัดเก็บ ค้นหา และบริหารจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. และระบบ
ฐานข้อมูลคลังแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
เอกสารของ สบ.ทร. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้นหาเอกสารให้แก่ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการที่มีความประสงค์
จะเข้าโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ และข้าราชการ ทร.ทั่วไป  ในการได้รับส าเนาเอกสารของทางราชการ
ได้อย่างรวดเร็วไม่เสียเวลารอคอยเป็นเวลานาน  รวมทั้งสามารถบูรณาการระบบดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับระบบ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ของ กพ.ทร. ในการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสาร
ของทางราชการในประวัติรับราชการของก าลังพล ทร.  ตลอดจนให้บริการสืบค้นเอกสารของทางราชการ ณ 
ศูนย์บริการ One Stop Service ที่จัดตั้งขึ้น ณ อาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน ได้ในอนาคต 
  

ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ ได้แก่ 
ว-ด-ป เวลา การเรียกดูแฟ้ม 

 

เลขประจ าตัวผู้เข้าใช้งาน 
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แผนผังกระบวนงานของระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการ 
แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. 

    
 
 
ล าดับ แผนผัง ค าอธิบาย ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 

เริ่มกระบวนการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

๒ 
 รวบรวมค าส่ังประจ าป ี

 
 

แผนกค าสั่งและเอกสาร 

๓ 
 
 

ส แ ก น เ อ ก ส า ร เ ป็ น แ ฟ้ ม เ อ ก ส า ร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

แผนกค าสั่งและเอกสาร 

๔ 
 
 

จัดเก็บแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บันทึกชื่อแฟ้มตามเลขท่ีของเอกสาร 
 

แผนกค าสั่งและเอกสาร 

๕ 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสารว่าครบทั้งปีหรือไม่ 
1) ไม่ - ให้สแกนต่อไปจนครบทั้งปี 
2) ใช่ – ให้ด าเนินการขั้นตอนถัดไป 

แผนกค าสั่งและเอกสาร 

๖ 
 
 

ขออนุมัติจัดเก็บและจัดส่งแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

แผนกค าสั่งและเอกสาร 

๗ 
 
 

ผอ.กสบ.สบ.ทร. อนุมัติจัดเก็บแฟ้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ผอ.กสบ.สบ.ทร. 

๘ 
 
 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล Upload แฟ้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ 
 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล 

๙ 
 
 

จบกระบวนการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

 
  

เริ่มต้น 

รวมรวมค าสั่ง 

สแกนเอกสาร 

จัดเก็บแฟ้มข้อมูล 

สิ้นปี ? 

จัดส่งแฟ้มข้อมูล 

อนุมัติจัดเก็บแฟ้มข้อมูล 

จบงาน 

Upload แฟ้มข้อมูล 

ไม ่

ใช่ 
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แผนผังระบบ (Workflow) ระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการ 
แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. 
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แผนผังระบบงานย่อย (Module) ระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการ 
แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. 
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แผนผังฐานข้อมูล (Database) ระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการ 
แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. 
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คลังแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของระบบจัดเก็บค้นหาและบริหารจัดการ 
แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สบ.ทร. ระหว่างปี ๒๕๑๖ – ๒๕๕๑ 

จ านวน ๑๑,๒๖๑ แฟ้ม 
    

 

 
 

ภาพแสดงการจดัเก็บทางกายภาพในอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล 
 

 
 

ภาพแสดงจ านวนคลังฐานข้อมูลแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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