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ค�ำน�ำ
การเก็บรักษาหนังสือ เป็นกระบวนงานหนึ่งของงานสารบรรณตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2548 ซึ่งสาระ
ส�ำคัญของระเบียบได้อธิบายถึงการจัดท�ำบัญชีหนังสือ อายุการเก็บหนังสือ และการรักษาหนังสือ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วย
งานราชการทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
ปัจจุบันมีกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาหนังสือ (เอกสาร) หลายฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ. จดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณจ�ำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้การบริหารงานจัดการ
เอกสารเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 7 และ 8 ซึ่งมีสาระส�ำคัญว่า
เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ให้หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาเอกสารราชการในการปฏิบตั งิ านหรือทีอ่ ยู่
ในความครอบครองทีม่ ลี กั ษณะคุณค่าตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ หรือคุณค่าเพือ่ การศึกษา
การค้นคว้า หรือวิจัย เพื่อส่งมอบให้แก่กรมศิลปากรโดยการเก็บรักษาเอกสารราชการดังกล่าว ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำ
รายการหรือตารางการเก็บรักษาเอกสารราชการซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเภทและหมวดหมู่ของเอกสาร ระยะ
เวลาการเก็บรักษาเอกสารและ การส่งมอบรายการหรือตารางการเก็บรักษาเอกสาร ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธที อี่ ธิบดีกรม
ศิลปากรก�ำหนดและในระหว่างการเก็บรักษานั้นจะต้องดูแลรักษาเอกสารไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบ
อ้างอิงได้
กรมชลประทานจึงได้มีค�ำสั่งที่ ข 115/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และค�ำสั่งที่ ข 171/2558
ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน เพื่อจัดท�ำหมวด
หมู่เอกสารราชการของกรม และจัดท�ำตารางก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ของกรมได้ใช้ประโยชน์และปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส�ำนักงานเลขานุการกรม โดยฝ่ายบริหารทัว่ ไป ตระหนักในความส�ำคัญของการจัดเก็บเอกสารซึง่ เป็นกระบวนงาน
ส�ำคัญในการบริหารจัดการเอกสาร จึงได้จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเอกสาร และการส่งมอบเอกสาร
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรม
อันจะเป็นประโยชน์ในการเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณค่าต่อหน่วยงานและประเทศชาติให้คงอยู่อย่างถาวรต่อไป

ประกาศคุณูปการ
ในนามของคณะผู้จัดท�ำคู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานเล่มนี้ ส�ำนักงานเลขานุการกรมขอ
ขอบพระคุณอธิบดีกรมชลประทาน (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ทีไ่ ด้เล็งเห็นความส�ำคัญและประโยชน์ของการจัดท�ำมาตรฐาน
การจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน โดยการแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
ตามค�ำสั่งกรม ที่ ข 115/2558 และค�ำสั่งที่ ข 171/2558 และได้ให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้ตารางการจัดเก็บ
เอกสารราชการของกรม ที่คณะท�ำงานได้ร่วมกันจัดท�ำแล้วเสร็จ เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานภายในกรมได้ใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานเลขานุการกรมขอขอบพระคุณทีป่ รึกษาคณะท�ำงานประกอบด้วย รองอธิบดีฝา่ ยบริหารกรมชลประทาน
(นายณรงค์ ลีนานนท์) ที่ได้ให้ค�ำปรึกษาและการสนับสนุน การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานอย่างดียิ่ง และนางจุฑาทิพย์
อังศุสิงห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ค�ำปรึกษา
และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานแก่คณะ
ท�ำงานด้วยดีเสมอมา นับตั้งแต่เริ่มมีแนวความคิดที่จะด�ำเนินการจนกระทั่งสามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ทีส่ ำ� คัญ ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารของทุกหน่วยงานในกรมชลประทาน และคณะท�ำงาน จัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บ
เอกสารของกรมชลประทานที่ได้ให้การสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บ
เอกสารของกรมชลประทานครั้งนี้จนเป็นผลส�ำเร็จ เรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
คณะผู้จัดท�ำคู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
ส�ำนังานเลขานุการกรม

บทน�ำ
กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วกับการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ตามศักยภาพ ของลุม่ น�ำ้ ให้เพียงพอและจัดสรร
น�้ำให้กับผู้ใช้น�้ำทุกประเภทเพื่อให้ผู้ใช้น�้ำได้รับน�้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน�้ำ
เอกสารที่กรมชลประทานจัดท�ำและมีไว้ในครอบครองส�ำหรับใช้ประกอบการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามภารกิจดังกล่าวมีจ�ำนวนมาก จ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วยเอกสารระหว่างการใช้งาน ซึ่งยังใช้ปฏิบัติงานอยู่
เป็นประจ�ำและต่อเนือ่ ง เอกสารกึง่ การใช้งานทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ านจนเสร็จสิน้ ภารกิจแล้ว แต่ยงั คงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเก็บไว้ใช้
อ้างอิงและเอกสารพ้นการใช้งานซึ่งเก็บรักษาไว้ครบอายุการจัดเก็บแล้ว จะต้องด�ำเนินการท�ำลายกรณีที่เป็นเอกสารที่ไม่มี
คุณค่า หรือส่งมอบเป็นเอกสาร ที่มีคุณค่าเพื่อเก็บรักษาไว้ถาวรที่ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานที่ผ่านมายังไม่มีระบบการจัดหมวดหมู่เอกสารที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทัง้ ไม่มกี ารศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์และรวบรวมประเภทเอกสารในแต่ละหน่วยงานมาจัดไว้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ของกรม ดังนั้น การจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดในมาตรา 7 และ 8 ของ พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เท่านัน้ แต่ยงั เป็นผลให้การจัดการเอกสาร
ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเอกสารเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบไม่สูญหายสามารถน�ำมาใช้
ในการบริหารงานและปฏิบตั งิ านได้ตามความต้องการ รวมทัง้ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายในบางกรณีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมชลประทานที่ไม่สามารถค้นหาได้จากหน่วยงานอื่นใดและถือเป็นเอกสารที่มีคุณค่า
ด้านงานชลประทานและคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์จะถูกเก็บรักษาไว้ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นองค์ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าและการพัฒนาชาติ แก่คนรุ่นหลัง
คู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานที่จัดท�ำครั้งนี้ เป็นตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานเลขานุการกรมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเป็นองค์ความรูต้ ามแผนการจัดการความรูเ้ พือ่ สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่
มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องกรมชลประทานได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั งิ านด้าน
การเก็บรักษาเอกสาร และการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อ
ประโยชน์ ในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุตาม พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
คูม่ อื เล่มนี้ นอกจากจะเป็นข้อมูลพืน้ ฐานส�ำคัญเกีย่ วกับประเภทเอกสารราชการของกรมชลประทานทีถ่ กู เก็บรักษา
ไว้แล้ว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรม ให้มีความเป็นระบบและระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะสามารถ
พัฒนาไปสู่การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
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บทที่ 1 ความเป็นมาของการด�ำเนินการ
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานเลขานุการกรมได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน
ร่วมกับส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหัวข้อวิชาหนึ่งของหลักสูตรเป็นการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการจัดเก็บและการ
ท� ำ ลายเอกสาร และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท� ำ มาตรฐานการจั ด เก็ บ และการท� ำ ลายเอกสาร โดยวิ ท ยากรจากส� ำ นั ก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ผลจากการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถสรุปความคิดเห็นของวิธกี ารจัดเก็บเอกสาร ของหน่วยงานภายในกรม ปัญหา
การจัดเก็บ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ รวมทั้งความเห็นต่อร่างหมวดหมู่การจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
ที่ส�ำนักงานเลขานุการกรมจัดท�ำเสนอ ดังนี้
หมวดเอกสารของกรมชลประทาน (ร่าง)
หมวด 1 บริหารทั่วไป
หมวด 2 การเงินและบัญชี
หมวด 3 แผนงานและงบประมาณ
หมวด 4 พัสดุและครุภัณฑ์
หมวด 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 6 กฎหมาย ค�ำสั่ง ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.
หมวด 7 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
หมวด 8 บริหารทรัพยากรบุคคล
หมวด 9 งานพัฒนาแหล่งน�้ำ
หมวด 10 งานบริหารจัดการน�้ำ
หมวด 11 งานวิจัยพัฒนาและการต่างประเทศ
หมวด 12 งานตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบบริหาร
หมวด 13 เบ็ดเตล็ด
ตัวอย่างประเภทเอกสารในแต่ละหมวด
หมวด
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ชื่อหมวด

ประเภทเอกสาร

1

บริหารทั่วไป

หนังสือเวียน หนังสือโต้ตอบทั่วไป งานพิธีและกิจกรรม การประชุม
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ฯลฯ

2

การเงินและบัญชี

เอกสารหลักฐานทางการเงิน รายงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

3

แผนงานและงบประมาณ

นโยบาย แผนงานและงบประมาณ รายงานข้อมูลสถิติ ฯลฯ

หมวด

ชื่อหมวด

ประเภทเอกสาร

4

พัสดุและครุภัณฑ์

การจัดหาวัสดุ การจัดหาครุภัณฑ์ การจัดจ้างบริการ การควบคุมวัสดุ
และครุภัณฑ์ ฯลฯ

5

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศและเครือข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ฯลฯ

6

กฎหมาย ค�ำสั่ง ระเบียบ คู่มือ มติ ครม. กฎหมาย ค�ำสั่ง ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.

7

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การจัดหาทีด่ นิ งานจัดรูปทีด่ นิ การก่อสร้างอาคาร ตกแต่งภายใน และ
จัดภูมิทัศน์ การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่ ฯลฯ

8

บริหารทรัพยากรบุคคล

การแบ่งส่วนราชการ โครงสร้าง อัตราก�ำลัง การมอบหมายงาน การ
สรรหา บรรจุแต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ การสอบสวน สวัสดิการ การ
พัฒนาบุคลากร ฯลฯ

9

งานพัฒนาแหล่งน�้ำ

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลาง และ
โครงการชลประทานขนาดเล็ก งานปรับปรุงซ่อมแซม ฯลฯ

10 งานบริหารจัดการน�้ำ

งานอุทกวิทยา งานจัดสรรน�้ำ  โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา งาน
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ฯลฯ

11 งานวิจัยพัฒนาและการต่างประเทศ

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ งานศึกษาวิจัย ฯลฯ

12 งานตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ
บริหาร
13 เบ็ดเตล็ด
สรุปข้อมูลและความคิดเห็นในการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน
การจัดเก็บ
1.1 บุคลากรที่รับผิดชอบ

- หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- ฝ่ายบริหารทั่วไป/หน่วยงานธุรการของส�ำนัก/กอง

1.2 ประเภทของเอกสารที่จัดเก็บ

- แฟ้มเอกสาร ภาพถ่าย แผนที่ แผนผัง แบบแปลน แบบ
พิมพ์เขียว แผ่นซีดี หนังสือ สิ่งพิมพ์ เทปเสียง ดิจิตอลไฟล์

1.3 สถานที่ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ

- ห้องท�ำงานของแต่ละฝ่าย/ส่วน ห้องเก็บของ ห้องคลังพัสดุ
ตู้เก็บเอกสาร (เหล็ก/ไม้) ชั้นวางเอกสาร ลิ้นชักหลังตู้ กล่อง
เก็บเอกสาร พื้นที่รอบโต๊ะท�ำงาน ถุง มัด เก็บเป็นเรื่อง ๆ
สแกนเก็บเป็นไฟล์เอกสาร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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1.4 การจัดเก็บระบบหมวดหมู่เอกสาร

- ตั้งแฟ้มตามหัวเรื่องเอกสาร แต่ละฝ่าย/ส่วนเก็บเอกสาร
ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ เก็บตามล�ำดับตัวอักษรเก็บ
ตามปี พ.ศ. จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ มีรหัสในการจัดเก็บ
แยกชื่องาน/เรื่อง

1.5 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร

1) การจัดเก็บเอกสารระหว่างปฏิบัติ
- อยู่กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบหรือเจ้าของเรื่อง เก็บตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- วางบนโต๊ะท�ำงาน ใส่ตะกร้า ลิ้นชัก เก็บใส่แฟ้มรอเสนอ
แฟ้มอ่อนเขียนที่หน้าปกว่า “รอปฏิบัติ”
- ใส่ตะกร้างานระหว่างด�ำเนินการ แยกหมวดหมู่ บันทึกใน
หมายเหตุไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2) การจัดเก็บเอกสารเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
- จัดเก็บที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงาน และหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
- เจ้าของเรื่องเก็บส�ำเนาคู่ฉบับ งานธุรการเก็บส�ำเนา
- เก็บใส่แฟ้มแล้วแยกเป็นเรื่อง เป็นปี แยกตามหมวดหมู่
จัดเก็บเข้าตู้เอกสาร
- เก็บใส่แฟ้มแยกรายปี เมื่อครบปี ถอดออกจากแฟ้มใส่ถุง
และเก็บลงกล่องโดยเก็บไว้ ณ สถานที่จัดเก็บตามหน่วย
ปฏิบัติ
3) การจัดเก็บเพื่อไว้ใช้ตรวจสอบ
- จัดเก็บเอกสารทีฝ่ า่ ยบริหารทัว่ ไปของหน่วยงาน และหน่วย
งานเจ้าของเรื่อง
- เจ้าของเรื่องเก็บต้นฉบับไว้เอง
- จัดเก็บในสถานที่สามารถค้นหาได้ง่าย
- เก็บใส่แฟ้ม แยกตู้ แยกชั้นจากงานอื่น
- เก็บเป็นแฟ้ม ใส่กล่องพลาสติก/กล่องกระดาษ
- จัดท�ำระเบียนเป็นเรื่อง ใส่กล่องมีใบปะหน้า และระบุ
ปีงบประมาณ
- ใส่แฟ้มแยกไว้ในตู้เฉพาะ สิ้นปีมัดใส่ถุงแยกไว 
- เอกสารด้านการเงิน หน่วยเบิกจ่าย เป็นผู้เก็บของ
- เก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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1.6 ปัญหาการจัดเก็บ/แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

1) ปัญหา
- ไม่มีสถานที่และครุภัณฑ์ในการจัดเก็บเอกสาร
- ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงและขาดผู้ดูแลรักษา
- สถานที่ และครุภัณฑ์ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอกับ
จ�ำนวนเอกสาร
- ไม่มีแนวทาง/คู่มือปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร
- บุคลากรขาดความรู้ในการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง
- ระบบการจัดเก็บซ�้ำซ้อน
- เก็บเอกสารเข้าแฟ้มแล้วหาไม่พบ
2) แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
- จัดหาครุภัณฑ์และสถานที่ให้เพียงพอ
- จัดท�ำคู่มือมาตรฐานการจัดเก็บ
- สรุ ป และรวบรวมปั ญ หาเสนอผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ขอ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส�ำหรับการจัดเก็บเอกสาร
อย่างทั่วถึง
- ก�ำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ

2. ร่างหมวดการจัดเก็บเอกสาร
กรมชลประทานตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

- เห็นว่าเหมาะสม สามารถจัดเก็บตามหมวดเอกสารทีเ่ สนอ
- ขอเพิ่มหัวข้อ “ประกาศ” “ตอบข้อร้องเรียน” ในหมวด 6
- ขอเพิ่มหัวข้อ “การบริการข้อมูลข่าวสาร” ในหมวด 5
- ขอเพิ่มหัวข้อ “งานขอใช้ที่ราชพัสดุ” ในหมวด 1
- เห็นควรเพิ่มหมวด “เครื่องจักรกลและซ่อมแซม” “เรื่อง
ร้องเรียน ร้องขอ” “เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทาน”
“การอนุรกั ษ์และประหยัดพลังงาน” และ “หมวดเบ็ดเตล็ด”

ต่อมาเมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2558 ส�ำนักงานเลขานุการกรมได้สง่ เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมสัมมนาเรือ่ ง “พระราชบัญญัติ
จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 : การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” จัดโดยกรมศิลปากร เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ในการด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึง่ เป็นกฎหมายเฉพาะในการก�ำหนด
ให้หน่วยงาน ของรัฐด�ำเนินการจัดท�ำระบบการเก็บรักษา และอนุรกั ษ์เอกสารส�ำคัญของหน่วยงานไว้ให้มสี ภาพสมบูรณ์ และ
ครบถ้วน สามารถส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ให้ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติด้านจดหมายเหตุ
ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการจัดท�ำตารางก�ำหนดอายุการเก็บรักษาเอกสารราชการของกรมบรรลุผลส�ำเร็จเป็นรูป
ธรรม ตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ส�ำนักงานเลขานุการกรมในฐานะหน่วยงานทีก่ ำ� กับ ดูแล
งานสารบรรณของกรมชลประทาน จึงได้ยกร่างหนังสือเสนอกรมพิจารณาลงนามค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐาน
การจัดเก็บเอกสาร ของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และแต่งตั้งคณะท�ำงานเพิ่มเติม เมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ. 2558
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บทที่ 2 การด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
คณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
จากความเป็นมาของการด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ส�ำนักงานเลขานุการกรมได้ทำ� บันทึกเสนอกรมพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามแต่งตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการ
จัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน โดยเสนอความเห็นประกอบตามเหตุผลและวัตถุประสงค์สำ� คัญคือ เพือ่ ให้การเก็บรักษา
เอกสารราชการของกรมชลประทานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ
พ.ศ. 2556 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2548 รวมถึง ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้ เพือ่ การจัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน ส�ำหรับใช้เผยแพร่ให้แก่หน่วย
งานภายใน กรมชลประทาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวกรมชลประทานได้มีค�ำสั่งที่ ข 115/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และค�ำสั่งที่
ข 171/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
โดยมีรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และหัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในฐานะ
นักจดหมายเหตุ เป็นที่ปรึกษา ในส่วนของคณะท�ำงานประกอบด้วย เลขานุการกรมเป็นประธานคณะท�ำงาน หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปของ ทุกส�ำนัก/กอง และผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ส�ำนักกฎหมาย
และที่ดินในฐานะนักกฎหมาย ร่วมเป็นคณะท�ำงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส�ำนักงานเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเป็น ฝ่ายเลขานุการคณะท�ำงาน
คณะท�ำงานดังกล่าวมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำหมวดหมู่การจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
ให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบัติงานของกรม รวมทั้งกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ประเมินคุณค่าและพิจารณา
ก�ำหนดระยะเวลาจัดเก็บเอกสารราชการของกรมตามประเภทและหมวดหมูท่ กี่ ำ� หนด ตลอดจนจัดท�ำตารางก�ำหนดอายุการ
เก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน เพื่อให้ ทุกหน่วยงานของกรมได้ใช้ประโยชน์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเอกสารราชการ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. 2544 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2548 ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติดังนี้
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พระราชบั ญ ญั ติ จ ดหมายเหตุ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
แห่งชาติ พ.ศ. 2556
ของราชการ พ.ศ. 2540
ลั บ ของทางราชการ พ.ศ.
2544
หมวด ๑ เอกสารจดหมายเหตุ หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์ สวนที่ ๕ การเก็บรักษา
มาตรา ๗  เพื่อประโยชน์ในการ มาตรา ๒๖ข้อมูลข่าวสารของ ข้ อ  ๔๔  การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล
เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ราชการที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ข่าวสารลับ ให้หน่วยงานของรัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐ เก็บรักษา ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ เก็บรักษาไว้ในทีป่ ลอดภัยและให้
เอกสารราชการในการปฏิบตั งิ าน ครบก�ำหนดตามวรรคสองนับแต่ ก� ำ หนดระเบี ย บการเก็ บ รั ก ษา
หรือทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของ วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูล ข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นการเฉพาะ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ลั ก ษณะ ข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐ ตามค�ำแนะน�ำขององค์การรักษา
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อ ส่งมอบให้แก่ หอจดหมายเหตุ ความปลอดภัย
ส่งมอบให้แก่กรมศิลปากรต่อไป แห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร หรื อ ส่วนที่ 9 กรณีสูญหาย
(๑) มีคณ
ุ ค่าตามวัตถุประสงค์ของ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ตามที่ ข้อ 48 ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสาร
ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อ ลับสูญหาย ให้ผู้รับทราบข้อเท็จ
หน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา จริงรายงานข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตน
(๓) มีคุณค่าเพื่อการศึกษา การ ค้นคว้า
ก� ำ หนดเวลาต้ อ งส่ ง ข้ อ มู ล สังกัดทราบเพื่อด�ำเนินการต่อไป
ค้นคว้า หรือการวิจัย
การเก็บรักษาเอกสารราชการ ข่าวสารของราชการตามวรรค และให้ น ายทะเบี ย นข้ อ มู ล
ข่ า วสารลั บ บั น ทึ ก การที่ ข ้ อ มู ล
ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของ หนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้
รัฐจัดท�ำรายการหรือตารางการ   (๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการ ข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียน
เก็ บ รั ก ษาเอกสารราชการซึ่ ง ตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบ ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย
อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย ห้าปี
ประเภทและหมวดหมู ่ ข อง   (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เอกสาร ระยะเวลาการเก็บรักษา ตามมาตรา ๑๕  เมื่อครบยี่สิบปี
เอกสาร วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร ก�ำหนดเวลาตามวรรคสอง อาจ
และการส่ ง มอบรายการหรื อ ขยายออกไปได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
ตารางการเก็บรักษาเอกสาร
หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และ
ท�ำลายหนังสือ
ข้อ 52 การเก็บหนังสือแบ่งออก
เป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติเสร็จ
แล้วและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ
ข้อ 53 การเก็บระหว่างปฏิบตั คิ อื
การเก็ บ หนั ง สื อ ที่ ป ฏิ บั ติ ยั ง ไม่
เสร็ จ ให้ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ของเจ้าของเรือ่ งโดยให้กำ� หนดวิธี
การเก็บให้เหมาะสมตามขัน้ ตอน
ของการปฏิบัติงาน
ข้อ 54 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จ
แล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติ
เสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไร
ที่ต้องปฏิบัติต่อไปอีก...
ข้อ 55 เมือ่ ได้รบั เรือ่ งจากเจ้าของ
เรื่องตามข้อ 54 แล้ว ให้เจ้า
หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ
หนังสือ ปฏิบัติ...
ข้อ 56 การเก็บไว้เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่
ปฏิ บั ติ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่
จ�ำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ

“ขอ ๕๗  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้
เก็บไวไ มน อ ยกวา  ๑๐ ปเ ว้นแตห นังสือดังตอ
ไปนี้
  ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปน ความลับ
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการ
รักษ าความปล อดภัยแหงช า ติหรือ
ระเบียบวา ดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ
  ๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี
สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรื อ หนั ง สื อ อื่ น ใดที่ ไ ด  มี ก ฎหมายหรื อ
ระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว
การเก็บใหเ ปน ไปตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนวาดวยการนั้น
   ๕๗.๓ หนังสือทีม่ คี ณ
ุ คา ทางประวัตศิ าสตร
ทุ ก สาขาวิ ช า และมี คุ ณ ค า ต อ การศึ ก ษา
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญ
ทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือ
ตามที่ สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ
กรมศิลปากร กําหนด
    ๕๗.๔ หนังสือทีไ่ ดป ฏิบตั งิ านเสร็จสิน้ แลว
และเปนคูสําเนาที่มี ตนเรื่องจะคนไดจากที่
อื่นใหเก็บไวไม นอยกวา ๕ ป

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่า ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ตารางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรักษาเอกสารราชการ
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พระราชบั ญ ญั ติ จ ดหมายเหตุ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
แห่งชาติ พ.ศ. 2556
ของราชการ พ.ศ. 2540
ลั บ ของทางราชการ พ.ศ.
2544
ราชการ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และ (๑) หน่วยงานของรัฐยังจ�ำเป็น
ต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของ
วิธีการที่อธิบดีก�ำหนด
มาตรา ๘  ในระหว่ างการเก็ บ ราชการไว้เอง เพื่อประโยชน์ใน
รักษาเอกสารราชการตามระยะ การใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและ
เวลาที่ก�ำหนดไว้ใน มาตรา ๗ ให้ จัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
หน่ ว ยงานของรั ฐ ดู แ ลรั ก ษา ตามที่จะตกลงกับหจดหมายเหตุ
เอกสารไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แห่งชาติ กรมศิลปากร
และ สามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ (๒) หน่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ า
    ในระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษา ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิด
เอกสารราชการตามวรรคหนึ่ง เผย โดยมีค�ำสั่งขยายเวลาก�ำกับ
หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจทํ า ความ ไว้เป็นการ เฉพาะราย ค�ำสั่งการ
ตกลงกั บ กรมศิ ล ปากรเพื่ อ ส่ ง ขยายเวลานั้ น ให้ ก� ำ หนดระยะ
มอบเอกสารราชการนั้นแก่กรม เวลาไว้ด้วย แต่จะก�ำหนดเกิน
ศิลปากรก่อนครบกําหนดระยะ คราวละห้าปีไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้
เวลาก็ได้
เมื่อหน่วยงานของรัฐเก็บรักษา มีการ ขยายเวลาไม่เปิดเผยจน
เอกสารราชการครบกําหนดระ เกินความจ�ำเป็น ให้เป็นไปตาม
ยะเวลา ตามมาตรา ๗ แล้วให้ส่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด
มอบเอกสารราชการแก่ ก รม ในกฎกระทรวง
ศิลปากรเว้นแต่ได้ส่งมอบให้แก่   บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ตามที่ กํ า บั ง คั บ กั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออก
ข่าวสาร ของราชการ ในการนี้ ให้ ระเบียบก�ำหนดให้หน่วยงานของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ แจ้ ง ให้ ก รม รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ท�ำลายหรือ อาจท�ำลายได้โดยไม่
ศิลปากรทราบด้วย
ต้องเก็บรักษา
เป็นประจ�ำ  ไม่สะดวกในการส่ง
ไปเก็ บ ยั ง หน่ ว ยเก็ บ ของส่ ว น
ราชการตามข้อ 54 ให้เจ้าของ
เรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้เมื่อ
หมดความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ใน
การตรวจสอบแล้ ว ให้ จั ด ส่ ง
หนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของ
ส่วนราชการโดยให้ถอื ปฏิบตั ติ าม
ข้อ 54 และข้อ 55 โดยอนุโลม
ข้อ 60 หนังสือที่ยังไม่ถึงก�ำหนด
ท�ำลาย ซึ่งส่วนราชการเห็นว่า
เป็นหนังสือที่มีความส�ำคัญและ
ประสงค์จะฝากให้กองจดหมาย
เหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร
เก็บไว้ให้ปฏิบัติดังนี้...
ข้อ 61 การรักษาหนังสือให้เจ้า
หน้าทีร่ ะมัดระวังรักษาหนังสือให้
อยู ่ ใ นสภาพใช้ ร าชการได้ ทุ ก
โอกาส หากช�ำรุดเสียหายต้องรีบ
ซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม
หากสู ญ หายต้ อ งหาส� ำ เนามา
แทน ถ้าช�ำรุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมแซมให้ คงสภาพเดิม

  ๕๗.๕  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ
ซึ่งไม่มีความส�ำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�ำเมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  ๕๗.๖   การก่อหนี้ผูกพันหนังสือหรือ
เอกสารเกีย่ วกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือ
ทางการเงินที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ
เปลีย่ นแปลง โอน สงวนหรือระงับซึง่ สิทธิใน
ทางการเงินรวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกีย่ ว
กับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้
ผูกพันทางการเงินที่หมดความจ�ำเป็น ใน
การใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลีย่ นแปลง
โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน
เพราะได้มหี นังสือหรือ เอกสารอืน่ ทีส่ ามารถ
น� ำ มาใช้ อ ้ า งอิ ง หรื อ ทดแทนหนั ง สื อ หรื อ
เอกสารดังกล่าวแล้วเมือ่ ส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา และ
ไม่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ป ระกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีกให้เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
   หนังสือเกี่ยวกับการเงินซึ่งเห็นว่าไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑๐ ปีหรือ ๕ ปี
แล้วแต่กรณีให้ทำ� ความตกลงกับ กระทรวง
การคลัง

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่า ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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พระราชบั ญ ญั ติ จ ดหมายเหตุ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่า
แห่งชาติ พ.ศ. 2556
ของราชการ พ.ศ. 2540
ลั บ ของทางราชการ พ.ศ. ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2544
ได้ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
และให้หมายเหตุไว้ในทะเบียน
เก็บด้วย
   ถา้ หนังสือทีส่ ญ
ู หายเป็นเอกสาร
สิ ท ธิ ต ามกฎหมายหรื อ หนั ง สื อ
ส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น การแสดงเอกสาร
สิทธิ ก็ให้ดำ� เนินการแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวน
ข้อ ๕๘  ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่ง
หนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้
จัดท�ำขึ้นที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อม
ทัง้ บัญชีสง่ มอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ให้สำ� นักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรภายใน
วันที่ ๓๑  มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่
หนังสือดังต่อไปนี้
   ๕๘. ๑ หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๕๘.๒ หนังสือทีม่ กี ฎหมายข้อบังคับ หรือ
ระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปก�ำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
๕๘. ๓  หนังสือที่ส่วนราชการมีความ
จ�ำเป็นต้องเก็บไว้ทสี่ ว่ นราชการนัน้ ให้จดั ท�ำ
บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีทขี่ อเก็บเอง ส่งมอบ
ให้ ส� ำ นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรม
ศิลปากร
ข้อ 59 บัญชีสง่ มอบหนังสือครบ20 ปี และ
บัญชีหนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเองอย่าง
น้อยให้มีต้นฉบับและส�ำเนาคู่ฉบับ เพื่อให้
ส ่ ว น ร า ช ก า ร ผู ้ ม อ บ แ ล ะ ส� ำ นั ก ห อ
จดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรผูร้ บั มอบ
ยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

การด�ำเนินงานของคณะท�ำงาน
คณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานได้ดำ� เนินการตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย ดังนี้
1. วิเคราะห์และจัดท�ำหมวดเอกสาร
2. ประเมินคุณค่าและก�ำหนดอายุการเก็บเอกสาร
3. จัดท�ำตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
1. วิเคราะห์และจัดท�ำหมวดเอกสาร
คณะท�ำงานได้รว่ มกันศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์ และก�ำหนดหมวดเอกสารของกรม โดยใช้แนวทางการก�ำหนดหมวด
หมูข่ องส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นต้นแบบ เปรียบเทียบกับการ ก�ำหนดหมวดหมูข่ องหน่วยงานอืน่ ทีเ่ คยจัดท�ำไว้ รวม
ทั้งศึกษาทบทวนชื่อหมวดเอกสารของกรม จ�ำนวน 13 หมวด ซึ่งเป็นผลสรุปจากความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณของกรมชลประทาน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งแนวทางการก�ำหนดชื่อหมวดเอกสารดังกล่าว เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ประเภทเอกสาร ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตามภารกิจและหน้าที่ของกรม และจ�ำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ใน การบริหารงานหรือปฏิบัติ
งานของหน่วยงาน และเป็นไปตามระเบียบด้านงานสารบรรณ
หมวดเอกสาร จ�ำนวน 13 หมวด ประกอบด้วย
หมวด 1 บริหารทั่วไป
หมวด 2 การเงินและบัญชี
หมวด 3 แผนงานและงบประมาณ
หมวด 4 พัสดุและครุภัณฑ์
หมวด 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
หมวด 6 กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ มติ ครม. คู่มือ
หมวด 7 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หมวด 8 บริหารทรัพยากรบุคคล
หมวด 9 งานพัฒนาแหล่งน�้ำ
หมวด 10 งานบริหารจัดการน�้ำ
หมวด 11 งานวิจัยพัฒนาและการต่างประเทศ
หมวด 12 งานตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบบริหาร
หมวด 13 เบ็ดเตล็ด
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เนื่องจากหมวดหมูเอกสาร เปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหการจัดเก็บเอกสารของหนวยงาน
เนื
อ
่
งจากหมวดเอกสาร
เป็นเครื
ำคัญทีจ่ ะท�บำคให้
การจัดเก็บสเอกสารของหน่
ระสิทงธิไดภสาพาํ รวจ
เป็นระบบ
มีประสิทธิภ าพ เปนระบบ
ระเบีอ่ งมื
ยบอส�สามารถสื
นเอกสารได
ะดวก รวดเร็ววยงาน
คณะทํมีาปงานจึ
ระเบียบ เอกสารในหน
สามารถสืบค้นวยงาน
เอกสารได้
สะดวก รวดเร็
งานจึจงขัได้้นสตอนการปฏิ
�ำรวจเอกสารในหน่
วยงาน
และรวบรวมข้
อมูลใชเกี่ยวกับ
และรวบรวมข
อมูลวเกีคณะท�
่ยวกับำภารกิ
บัติงานในกิ
จกรรมต
าง ๆ และได
จ ใกิช้จแนวทางการวิ
กรรม/กระบวนการทํ
างานและขั้นตอนการปฏิ
บัติง าน
ภารกิจขัแนวทางการวิ
้นตอนการปฏิบเัตคราะห
ิงานในกิเ อกสารตามภารกิ
จกรรมต่าง ๆ และได้
เคราะห์เอกสารตามภารกิ
จ กิจกรรม/กระบวนการ
ของหน
วยงาน เพื่อบกํัตาิงหนดหมวดหมู
ยอย ภายใต
มวดเอกสารข่ยา่องตยนภายใต้
โดยมีหระดั
บความลึกของกิ
ท�ำงานและขั
้นตอนการปฏิ
าน ของหน่วยงาน
เพื่อก�ำหหนดหมวดหมู
มวดเอกสารข้
างต้นจกรรม
โดยมีระดับ
/กระบวนงานในแต
ล
ะภารกิ
จ
ไม
เ
กิ
น
2
ระดั
บ
เป
น
เกณฑ
ส
ว

นใหญ
ด
ง
ั
ตั
ว
อย
า
งต
อ
ไปนี
้
ความลึกของกิจกรรม /กระบวนงานในแต่ละภารกิจไม่เกิน 2 ระดับ เป็นส่วนใหญ่ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หมวดตามภารกิจ กิจกรรม/กระบวนงาน
ระดับที่ 1
7.1 การจัดหาที่ดิน

7.2 การขอใชที่ดิน
เพื่อการกอสราง
งานชลประทาน
หมวด 7 ที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
7.3 ที่ราชพัสดุใน
ความครอบครอง
ของกรมชลประทาน

7.4 การอุทิศที่ดนิ
เพื่อการชลประทาน

กิจกรรม/กระบวนงาน
ระดับที่ 2
7.1.1 การจัดหาที่ดินกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ
7.1.2 การจัดหาที่ดินกรณีที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

ในเขตพื้นที่อุทยาน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ที่สาธารณประโยชน
ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(กรมชลประทาน)

7.3.1 การสงขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
7.3.2 การสงคืนที่ราชพัสดุ
7.3.3 การขออนุญาตใช/เชา ที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน
7.3.4 การขออนุญาตใชที่ดินของรัฐที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจาก
ที่ราชพัสดุ
7.4.1 โครงการขนาดเล็ก
7.4.2 โครงการขนาดกลาง
7.4.3 โครงการขนาดใหญ
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2. ประเมินคุณค่าและก�ำหนดอายุการเก็บเอกสาร
จากหนังสือคูม่ อื การจัดท�ำตารางก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์โดย กรมศิลปากร พุทธศักราช
2558 ได้อธิบายถึงการประเมินคุณค่าและการก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารไว้ ดังนี้
การประเมินคุณค่าเอกสาร หมายถึง การพิจารณาคัดเลือกและก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารของหน่วยงานเพื่อจะ
ได้ทราบว่าเอกสารใดควรเก็บตลอดไป เอกสารใดท�ำลายได้ทันทีหรือท�ำลายได้ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ โดยจัดท�ำเป็น
ตารางก�ำหนดอายุการเก็บเอกสาร
หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าเอกสารและก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารที่ควรพิจารณา มีด้วยกัน 4 ประเด็น คือ
1) คุณค่าของเอกสาร
2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก�ำหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร
3) ส�ำเนาเอกสาร
4) การจัดเก็บเอกสารในสื่ออื่น
1) คุณค่าของเอกสาร ตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เอกสารที่หน่วยงานผลิตขึ้นเพื่อใช้ ในการด�ำเนินการมีคุณค่า
2 ระดับ
คุณค่าขัน้ ต้น (Primary Value) เป็นคุณค่าของเอกสารทีม่ ตี อ่ หน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของเอกสารซึง่ เป็นผูจ้ ดั ท�ำเอกสาร
หรือได้รับเอกสารนั้นไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน โดยเป็นเอกสารที่อยู่ระหว่างการใช้งาน ซึ่งมีคุณค่าทางการบริหาร หรือเป็น
หลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายและทางการเงิน
คุณค่าขัน้ ทีส่ อง (Secondary Value) เป็นคุณค่าของเอกสารทีห่ ลังจากไม่ใช้ในการปฏิบตั งิ านประจ�ำแล้วยังมีคณ
ุ ค่า
ส�ำหรับการอ้างอิงและค้นคว้าวิจัย ทั้งส�ำหรับหน่วยงานเจ้าของเอกสารและผู้ค้นคว้าวิจัย โดยเป็นหลักฐานแสดงประวัติ
พัฒนาการ นโยบาย การด�ำเนินงาน และเรื่องราวในเหตุการณ์ส�ำคัญ ของหน่วยงาน กล่าวโดยสรุปคือเป็นคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางการวิจัย
2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก�ำหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร
ในการพิจารณาประเมินคุณค่าและก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารต้องค�ำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ก�ำหนด
แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลาการเก็บเอกสาร และสิทธิการใช้งานหรือการเข้าถึงเอกสารบางประเภทด้วย เช่น
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ประมวลกฎหมายอาญา/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3) ส�ำเนาเอกสาร
เอกสารที่มีส�ำเนาหลายฉบับควรเลือกเก็บเฉพาะต้นฉบับและฉบับที่หน่วยงานจ�ำเป็นต้องใช้เท่านั้น แต่ถ้าเอกสาร
ที่เกี่ยวพันกับงานหลาย ๆ หน้าที่ทั้งในส่วนงานเดียวกัน หรือในส่วนงานอื่นก็อาจจ�ำเป็นต้องเก็บเอกสารที่ซ�้ำกันไว้ทุกฉบับ
ในกรณีที่เอกสารมีเนื้อความซ�้ำกันแต่อยู่ในรูปแบบอื่นควรเลือกเก็บเฉพาะต้นฉบับ ฉบับที่ส�ำคัญ หรือที่เป็นสรุปความ
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4) การจัดเก็บเอกสารในสื่ออื่น
เอกสารบางประเภทที่มีปริมาณมาก และต้องการเก็บเฉพาะข้อมูลในเอกสารเท่านั้น เช่น ตัวเลขสถิติและข้อมูลใน
แบบพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากหน่วยงานมีการจัดเก็บเอกสารนั้นในสื่อชนิดอื่น เช่น ไมโครฟิล์ม
หรือจัดท�ำเป็นเอกสารดิจทิ ลั หน่วยงานอาจพิจารณาเลือกเก็บเฉพาะฉบับทีจ่ ดั เก็บในสือ่ ประเภทอืน่ ก็ได้ เช่น เลือกเก็บเฉพาะ
ไมโครฟิล์มหรือเอกสารดิจิทัล และท�ำลาย เอกสารต้นฉบับ ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ต้นฉบับและค่าใช้จ่าย ในการถ่ายท�ำและเก็บรักษาเอกสารฉบับจ�ำลองด้วย ในกรณีที่เอกสารมีข้อมูลซ�้ำกับที่ปรากฏในฉบับ
ตีพิมพ์ และข้อมูลนั้นน�ำมาใช้อ้างอิงได้สะดวก ก็อาจไม่มีความจ�ำเป็นต้องเก็บเอกสารต้นฉบับ
5) การจัดท�ำตารางก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์กร
การจัดท�ำ “ตารางก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์กร” เป็นขัน้ ตอนหลังจากจัดท�ำหมวดหมูจ่ ดั เก็บเอกสาร และ
การพิจารณาประเมินคุณค่าก�ำหนดอายุการเก็บเอกสาร
ข้อมูลที่ปรากฏในตารางก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารจะประกอบด้วย
1) หมวดหมู่จัดเก็บเอกสารที่ก�ำหนดจากภารกิจ กิจกรรม การด�ำเนินงานหรือกลุ่มเอกสาร
และค�ำอธิบาย
2) รายการเอกสารหรือรายชื่อเอกสารที่จ�ำเป็นต้องจัดเก็บเพื่อใช้ในการบริหารงานหรือด�ำเนินกิจกรรม
3) ก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารที่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน และกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ตารางก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารของบางหน่วยงานอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อแฟ้มเอกสารที่ใช้เก็บ และสิทธิในการ
เข้าถึงเอกสารด้วย
ส�ำหรับระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร สามารถระบุเป็นจ�ำนวนปีหรือก�ำหนดเป็นเงือ่ นไข ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆ
ในการจัดการเอกสารของหน่วยงาน เช่น ความจ�ำเป็น และความถี่ในการใช้เอกสาร ปริมาณเอกสาร สถานที่จัดเก็บเอกสาร
หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
คณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานได้ด�ำเนินการประเมินคุณค่าของเอกสาร
ภายหลังจากการที่ได้จัดท�ำหมวดเอกสาร และหมวดหมู่ย่อยของเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้แนวทางการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ ล่าวข้างต้น เพือ่ ประกอบการก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารในแต่ละหมวดหมู่ ทัง้ นีไ้ ด้คำ� นึงถึงคุณค่าของเอกสาร
ทัง้ สองระดับ และความสอดคล้องกับข้อก�ำหนดในกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ประโยชน์แก่กรมชลประทานเป็น
ส�ำคัญ
การก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารของคณะท�ำงานแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ระบุจ�ำนวนปี เช่น 1 ปี 5 ปี 10ปี
2. ก�ำหนดเงื่อนไข เช่น
- 20 ปี ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และส่งส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
- 10 ปี นับจากเรื่องยุติแล้ว
- ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
- เก็บจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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- 5 ปี ตามอายุสัญญา
- จนหมดอายุความ
- ตลอดระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ
3. เก็บตลอดไป
3. จัดท�ำตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
ตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทานได้จดั ท�ำขึน้ เพื่อใช้ประโยชน์ในจัดเก็บรักษาเอกสารของกรม
อย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเป็นหลักฐานส่งให้กรมศิลปากร ตาม พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.
2556
ข้อมูลที่ปรากฏในตารางประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญคือ
1) ชือ่ หมวดเอกสาร  ทีก่ ำ� หนดจากภารกิจทัว่ ไปซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันและมีอยูใ่ นทุกหน่วยงานหรือหลายหน่วย
งาน เช่น บริหารทั่วไป แผนงานและงบประมาณ บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งหมวดเอกสารที่ก�ำหนดจากภารกิจเฉพาะ
ขององค์กร เช่น งานพัฒนาแหล่งน�้ำ งานบริหารจัดการน�้ำ
2) ชือ่ หมวดหมูย่ อ่ ย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร  ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินงานในแต่ละขัน้ ตอนของภารกิจ
หรือเป็นเอกสารที่จะต้องจัดเก็บเพื่อใช้ในการบริหารงานหรือด�ำเนินกิจกรรม
3) วิธีการเก็บรักษา เป็นการระบุวิธีการเก็บเอกสารแต่ละประเภทอย่างย่อพอเป็นที่เข้าใจตรงกันส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
งานเกีย่ วข้องกับเอกสารหรือมีหน้าทีต่ อ้ งจัดเก็บเอกสารนัน้ ซึง่ มักเป็นวิธปี ฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปซึง่ สะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา และ
ด�ำเนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์เมื่อครบอายุการเก็บ เช่น แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร แยกตาม พ.ศ. หรือ
แยกตามปีงบประมาณ รวมทั้งอาจระบุประเภทของสื่อที่ใช้จัดเก็บไว้ด้วย เช่น ไฟล์ดิจิตอล (Digital File)
4) อายุการเก็บเอกสาร ที่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ความส�ำคัญต่อหน่วยงาน
การจัดท�ำตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทานครั้งนี้ เป็นผลส�ำเร็จเบื้องต้นของความมุ่งมั่น
ตัง้ ใจและความพยายามของคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานทีร่ ว่ มกันด�ำเนินการ  ในอนาคต
หากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานใหม่ อันจะมีผลให้เกิดการเพิ่ม
หรือเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสารจากเดิม ก็จะต้องมีการพิจารณา รวบรวม ปรับปรุง แก้ไขอายุการจัดเก็บและรายละเอียด
ต่าง ๆ ในตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่อไป
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บทที่ 3 การจัดท�ำตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
จากหนังสือคูม่ อื การจัดท�ำตารางก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร พุทธศักราช
2558 ได้อธิบายถึงความส�ำคัญของตารางก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์กร ทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ดังนี้
1. ท�ำให้การด�ำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพราะมีการจัดการเอกสารซึ่งเป็นองค์
ความรู้ (knowledge) ทรัพย์สิน (asset) และความทรงจ�ำ  (corporate memory) ของหน่วยงานไว้อย่างเป็นระบบ
ไม่สูญหาย และสามารถน�ำมาใช้ในการบริหาร และปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร ได้ตรงตามความต้องการและทัน
เวลา
2. ท�ำให้การจัดเก็บเอกสารขององค์กรเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก�ำหนดให้
หน่วยงานต้องเก็บรักษาเอกสารบางประเภทไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานที่น�ำมาใช้อ้างอิงทางกฎหมาย
3. ท�ำให้การจัดการเอกสารขององค์กรเป็นไปอย่างมีระบบทั้งการจัดเก็บและท�ำลาย
4. เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจพิจารณาว่าเอกสารใดควรจัดเก็บไว้ตลอดไปหรือเอกสารใดสามารถท�ำลายได้ตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
5. ช่วยลดภาระขององค์กรในการจัดหาสถานที่จัดเก็บ และค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสาร
คณะผู้จัดท�ำคู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทานเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ และประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นดังกล่าว และเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการใช้ตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน จึงได้จัดท�ำ
ค�ำอธิบายหมวดเอกสาร และค�ำนิยามศัพท์ในตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ค�ำอธิบายหมวดเอกสาร
หมวด 1 บริหารทั่วไป
เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านบริหารทั่วไป การรับ – ส่งหนังสือ งานอาคารสถานที่ และรักษาความ
ปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานประชุม งานพระราชพิธี งานพิธแี ละกิจกรรม และประเภทเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ ประวัติหน่วยงาน ข้อมูลข่าวสารลับ หนังสือโต้ตอบ หนังสือเวียน
หมวด 2 การเงินและบัญชี
เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ต้นทุนผลผลิต ประเภทเอกสาร เช่น เอกสารหลักฐาน
ทางการเงินและบัญชี รายงานทางการเงิน เป็นต้น
หมวด 3 แผนงานและงบประมาณ
เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล เงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
หมวด 4 พัสดุและครุภัณฑ์
เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านพัสดุ ได้แก่ การจัดหา งานสัญญาพัสดุ/ครุภัณฑ์ การพัฒนาระบบพัสดุ
และบริหารสินทรัพย์
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หมวด 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ได้แก่ งานยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
เทคโนโลยี งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ และงานสื่อสารโทรคมนาคม
หมวด 6 กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ มติ ครม. คู่มือ
เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ มติ ครม. คู่มือที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบกับ
การด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทาน
หมวด 7 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาทีด่ นิ การขอใช้ทดี่ นิ เพือ่ ก่อสร้างงานชลประทาน การด�ำเนินงานเกีย่ วกับทีร่ าช
พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และการอุทิศที่ดินเพื่อการชลประทาน
หมวด 8 บริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ การบรรจุแต่งตั้ง แฟ้มประวัติบุคคล การย้าย การโอนบุคลากร การฝึกอบรม การจัดสวัสดิการ วินัย
สอบสวน การขอรับบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ เป็นต้น
หมวด 9 งานพัฒนาแหล่งน�้ำ
เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำของกรมชลประทาน เช่น งานพิจารณาโครงการ
งานส�ำรวจเพื่อการก่อสร้าง การออกแบบเพื่อการก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งาน
ก่อสร้างโครงการ การรับและส่งมอบโครงการ
หมวด 10 งานบริหารจัดการน�้ำ
เป็นเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานด้านบริหารจัดการน�ำ 
้ เช่น ข้อมูล/สถิตดิ า้ นอุทกวิทยา ด้านจัดสรรน�ำ 
้ ด้าน
การใช้น�้ำชลประทาน ด้านความปลอดภัยเขื่อน เป็นต้น
หมวด 11 งานวิจัยพัฒนา
เป็นเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานด้านการวิจยั เพือ่ พัฒนางานกรมชลประทาน เช่น โครงการวิจยั การพัฒนา
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ข้อมูลด้านการวิจัย เป็นต้น
หมวด 12 งานตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบบริหาร
เป็นเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาระบบบริหารของกรมชลประทาน
เช่น การพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี การตรวจสอบและประเมินของภาคราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ... เป็นต้น
หมวด 13 การต่างประเทศ
เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านต่างประเทศ และความร่วมมือกับต่างประเทศของกรมชลประทาน
อนึ่ง หมวด 11 และหมวด 13 ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามประเด็นความเห็นของกรม โดยสรุปว่าภารกิจของ
กรมชลประทานด้านการต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้
ปริมาณงานเอกสารและประเภทเอกสารทีจ่ ะต้องจัดท�ำและเก็บรักษาไว้มเี พิม่ ขึน้ การก�ำหนดหมวดการต่างประเทศเพิม่ เติม
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โดยแยกออกจากหมวดงานวิจยั พัฒนา จะเหมาะสมมากกว่า ส�ำหรับหมวดเบ็ดเตล็ดทีเ่ ดิมก�ำหนดไว้เพือ่ รองรับเอกสารทีเ่ กิด
ขึน้ ภายหลังและไม่สามารถจัดเก็บในหมวดหมูอ่ นื่ ได้นนั้ เมือ่ วิเคราะห์ทบทวนแล้วเห็นว่าปัจจุบนั ยังไม่มรี ายการเอกสารใด ที่
จัดเก็บในหมวดนี้ ซึง่ อาจจะเป็นช่องทางให้มกี ารจัดเก็บเอกสารอย่างไม่เหมาะสมเพราะขาดการวิเคราะห์ประเภทเอกสารที่
ถูกต้อง และหากมีเอกสารที่เกิดขึ้นจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ก็สามารถก�ำหนดชื่อหมวดหมู่ตาม
ภารกิจที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ได้
ค�ำนิยามศัพท์ในตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
1. เอกสารราชการ หมายถึง เอกสารทีห่ น่วยงานของรัฐหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐจัดท�ำขึน้ หรือได้รบั มา
ในการกระท�ำตามหน้าที่
2. หมวดเอกสาร หมายถึง หมวดหมู่การจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานที่ได้จาก การส�ำรวจ รวบรวมเอกสาร
ที่มีอยู่ในครอบครอง ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรม
3. หมวดหมู่ย่อย หมายถึง หมวดหมู่เอกสารภายใต้หมวดเอกสารตามภารกิจ ที่ได้จาก การวิเคราะห์กระบวนการ
ท�ำงานของแต่ละภารกิจ รวมถึงลักษณะของเอกสารที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ในแต่ละภารกิจ ซึ่งอาจแบ่งออกได้ 2 ระดับ
เช่น
หมวด 8 บริหารทรัพยากรบุคคล
8.12 การลาศึกษาต่อ/อบรม (ระดับที่ 1)
8.12.1 การลาศึกษาต่อ/อบรมในประเทศ
(ระดับที่ 2)
8.12.2 การลาศึกษาต่อ/อบรม ณ ต่างประเทศ
4. ประเภทเอกสาร หมายถึง ชนิด หรือกลุ่มเอกสาร หรือชื่อแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้องและเกิดจากการปฏิบัติงานใน
แต่ละกิจกรรม และถูกจัดเก็บไว้ภายใต้หมวดหมู่ย่อย เช่น
10.2.2 ข้อมูลจัดสรรน�้ำ
- ข้อมูลระดับน�้ำและปริมาณน�้ำ (ระบบชลประทาน)
- ข้อมูลระดับน�้ำและปริมาณน�้ำ (อ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ 33 แห่ง)
(ประเภทเอกสาร)
- ข้อมูลระดับน�้ำและปริมาณน�้ำ (อ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง 448 แห่ง)
- ข้อมูลระดับน�้ำ ปริมาณน�้ำฝน และคุณภาพน�้ำ (ระบบโทรมาตร)
- ข้อมูลภาพถ่ายระดับน�้ำ ราย 15 นาที หรือรายชั่วโมง
5. ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ หมายถึง รายชื่อเอกสารที่ถูกจัดเก็บไว้ภายใต้หมวดหมู่ย่อย เช่น
6.1 ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
6.1.3 ด้านบริหารทั่วไป
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
(ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ)
- พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน   
                                               พ.ศ. 2554
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(ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ)

    

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

6. วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร หมายถึง การเก็บรักษาเอกสารตามลักษณะของประเภทเอกสาร เพือ่ ความเป็นระเบียบ
ในการจัดเก็บ และสะดวกในการค้นหาในระหว่างการใช้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อคัดเลือกท�ำลาย หรือส่งมอบเอกสาร
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แยกตาม พ.ศ. แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร แยกตามปีงบประมาณ หรืออาจระบุตาม
ประเภทของสื่อที่จัดเก็บ เช่น ไฟล์ดิจิตอล (Digital File)
7. อายุการเก็บ หมายถึง การก�ำหนดอายุการเก็บเอกสาร โดยนับอายุการเก็บตั้งแต่เมื่อเอกสารนั้นปฏิบัติเสร็จสิ้น
แล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก เช่น เอกสารที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการ
ก่อนก่อสร้าง จนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน หรือเป็นหลักฐานอ้างอิงอย่างใดแล้ว จึงจะเริ่ม
นับอายุการเก็บ
- เอกสารที่ก�ำหนดอายุตามปฏิทินให้ปฏิบัติดังนี้
จ�ำนวนปีที่ระบุในตารางการจัดเก็บเอกสาร ให้นับอายุจากฉบับสุดท้าย (ฉบับล่าสุด) ของปี พ.ศ. นั้นเป็น
เกณฑ์ โดยยึดวันที่ 31 ธันวาคม ..... เป็นวันสุดท้ายของอายุเอกสาร
       เช่น เอกสารก�ำหนดอายุไว้ 10 ปี
เอกสารฉบับสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม 2558 + 10 ปี
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นวันครบก�ำหนดที่จะด�ำเนินการท�ำลาย
  - เอกสารที่ก�ำหนดอายุตามปีงบประมาณให้ปฏิบัติดังนี้
  จ�ำนวนปีที่ระบุในตารางการจัดเก็บเอกสาร ให้นับอายุจากฉบับสุดท้าย (ฉบับล่าสุด) ของปีงบประมาณ
นั้นเป็นเกณฑ์ โดยยึดวันที่ 30 กันยายน ..... เป็นวันสุดท้ายของอายุเอกสาร
       เช่น เอกสารก�ำหนดอายุไว้ 5 ปี
เอกสารฉบับสุดท้ายวันที่ 25 กันยายน 2558 + 5 ปี
วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นวันครบก�ำหนดที่จะด�ำเนินการท�ำลาย
- เอกสารที่เก็บตลอดไป ให้จัดเก็บรักษาไว้ตาม พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 8 และ
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- เอกสารทีม่ อี ายุครบ 20 ปี ให้สง่ มอบส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติสว่ นกลาง หรือหอจดหมายเหตุสว่ น
ภูมิภาค กรมศิลปากร ตาม พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 8 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2548
- เอกสารที่ก�ำหนดอายุตามเงื่อนไข เช่น “ตลอดระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ” “ตามอายุสัญญา” “จนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง” เมื่อครบก�ำหนดให้ด�ำเนินการท�ำลาย หรือส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. จดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 1 1.1 ประวัติหน่วยงาน
บริหารทั่วไป
- ส่วนราชการ (กรม/ส�ำนัก/กอง/โครงการ
   /สถานี)
- ที่ตั้ง
- ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่หน่วยงาน

แยกตามชื่อหน่วยงาน เก็บตลอดไป/20 ปี
ส่งส�ำนักหอ
จดหมายเหตุแห่ง
ชาติ(เอกสาร
ประวัติศาสตร์)

1.2 อาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย
1.2.1  อาคารสถานที่
แยกตาม พ.ศ.
- การซ่อมแซม  ปรับปรุง  บ�ำรุงรักษา แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- ระบบสาธารณูปโภค
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
๑.2.๒  การรักษาความปลอดภัย
แยกตาม พ.ศ.
- การป้องกันภัย
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- งานอาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
1.2.๓  การประหยัดพลังงาน
แยกตาม พ.ศ.
- ไฟฟ้า
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- น�้ำมันเชื้อเพลิง
1.3 การรับ-ส่งหนังสือ
- สมุดทะเบียน/เอกสารหลักฐานการรับ-ส่ง
1.4 ข้อมูลข่าวสาร “ลับ”
1.4.1  เอกสาร/หนังสือที่มีชั้นความลับ

1.4.2  ทะเบียนหนังสือ
- ทะเบียนรับ (ทขล.๑)
- ทะเบียนส่ง (ทขล.๒)
- ทะเบียนควบคุม (ทขล.3)

อายุการเก็บ

10 ปี

  10 ปี

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.

20 ปี
ส่งส�ำนักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ

แยกตาม พ.ศ.

20 ปี ส่งส�ำนักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 1 1.5 หนังสือโต้ตอบ
1.5.1  หนังสือตอบข้อร้องเรียน
บริหารทั่วไป
- ข้อร้องเรียน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง
/ข้อหารือ/ชี้แจง/ขอความเป็นธรรม
1.5.2  หนังสือติดต่อทั่วไป
- หนังสือถึงส่วนราชการ หน่วยงาน
หรือบุคคลต่างๆ

แยกตาม พ.ศ.

10 ปี   
(นับจากเรือ่ งยุตแิ ล้ว)

แยกตาม พ.ศ.

1 ปี

1.6 หนังสือเวียน
1.6.1  เรื่องทั่วไป (เพื่อทราบ)
แยกตาม พ.ศ.
1.6.2   เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของหน่วยงาน แยกแฟ้มตามลักษณะงาน
(เพื่อถือปฏิบัติ)
1.7 การเก็บและท�ำลายเอกสาร
1.7.1  การฝากเก็บเอกสารประวัติศาสตร์
1.7.2  การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์
1.7.3  การท�ำลายเอกสาร
1.8 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.8.๑  ข่าวรายวัน บทความ
1.8.๒  หนังสือที่ระลึก
1.8.๓  สื่อนิทรรศการ
1.8.๔  สื่อประชาสัมพันธ์
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อายุการเก็บ

1 ปี
จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป

แยกตาม พ.ศ.
แยกตาม พ.ศ.
แยกตาม พ.ศ.
แยกตาม พ.ศ.

๑ ปี
เก็บตลอดไป
๕ ปี
๕ ปี

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

หมวด 1 1.9 งานประชุม
1.9.1  การประชุมภายในส�ำนัก
แยกตาม พ.ศ.
5 ปี
บริหารทั่วไป
1.9.2  การประชุมระดับกรม
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร จนกว่าจะสิน้ สุดภารกิจ
1.9.3  การประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร จนกว่าจะสิน้ สุดภารกิจ
1.10 งานพระราชพิธี งานพิธีและกิจกรรม
1.10.1 วาระส�ำคัญและกิจกรรมพิเศษ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- งานรับเสด็จ
- งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
- งานวันสถาปนากรม
- งานวันประเพณี/วัฒนธรรม
แยกตาม พ.ศ.
1.10.2 กิจกรรมทั่วไป
- จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
- งานต้อนรับอาคันตุกะ
- เวรเฝ้าในพระราชพิธีต่าง ๆ
- การส่ ง ข้ า ราชการสมั ค รเข้ า รั บ การ
คัดเลือกเป็น เทพีคู่หาบเงิน หาบทอง   
และคู่เคียงพระยาแรกนาขวัญ

เก็บตลอดไป

1 ปี

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

แยกตามปีงบประมาณ
หมวด 2 การ ๒.1 เอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
2.1.1  เงินงบประมาณ (รับ)
เงินและบัญชี
2.1.2  เงินนอกงบประมาณ (รับ)
-  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
-  เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
-  เงินกู้และเงินช่วยเหลือ
-  เงินนอกงบประมาณอื่น
2.1.3  เงินงบประมาณเบิกแทน (รับ)
2.1.4  เงินงบประมาณ (จ่าย)
-  งบบุคลากร
-  งบด�ำเนินงาน
-  งบลงทุน
-  งบอุดหนุน
-  งบรายจ่ายอื่น
-  งบกลาง
2.1.5  เงินนอกงบประมาณ (จ่าย)
-  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
-  เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
-  เงินกู้และเงินช่วยเหลือ
-  เงินนอกงบประมาณอื่น
2.1.6  เงินงบประมาณเบิกแทน (จ่าย)

อายุการเก็บ
๑๐ ปี

๒.2 รายงานทางการเงิน
2.2.1 เงินงบประมาณ
2.2.2 เงินนอกงบประมาณ

แยกตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

๑๐ ปี

๒.3 รายงานการติดตามและประเมินผล

แยกตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

๑๐ ปี

2.4 ต้นทุนผลผลิต

แยกตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

๑๐ ปี

2.5 การเปิด–ปิดหน่วยเบิกจ่าย/ศูนย์ตน้ ทุน/เงินฝากคลัง แยกตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

๑๐ ปี

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด ๓ 3.1 นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์
3.1.1  นโยบาย
แผนงานและ
แยกตาม พ.ศ.
- นโยบายรัฐบาล  
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
งบประมาณ
3.1.2  แผนและยุทธศาสตร์
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- แผนพัฒนาการเกษตร
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
- แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
3.1.3  หนังสือรายงานประจ�ำปีกรมชลประทาน
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.1.4  สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี...
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.2 แผนงานด้านชลประทาน
3.2.1  การจัดท�ำแผนงาน/โครงการพิเศษ
3.2.2 การประสานงานรัฐสภา/สภา/รัฐมนตรี/
คณะรัฐมนตรี
3.2.3 แผนงานความปลอดภัยเขื่อนประจ�ำปี
3.2.4 แผนงานความปลอดภัยเขื่อนระยะยาว
3.2.5 แผนงานความปลอดภัยเขื่อนระยะเร่ง
ด่วน/เพิ่มเติม
3.2.6 แผนงานและงบประมาณด้านปรับปรุง
บ�ำรุงรักษา
3.2.7 แผนด�ำเนินงานการส�ำรวจอุทกวิทยา
(ค�ำสั่งปีน�้ำ)

อายุการเก็บ
เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป

เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป

๑๐ ปี
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
๑๐ ปี
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
เก็บตลอดไป
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
เก็บตลอดไป
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตาม พ.ศ.
ตลอดอายุโครงการ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตาม พ.ศ.
ตลอดอายุโครงการ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตาม พ.ศ.
ตลอดอายุโครงการ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๓
แผนงานและ
งบประมาณ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

3.2.8   แผนการบริหารจัดการน�้ำและการเพาะ
แยกตาม พ.ศ.
ตลอดอายุโครงการ
ปลูกพืช (ฤดูฝน/ฤดูแล้ง)
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- จ�ำนวนเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกในเขตชลประทาน
3.2.9  แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด
แยกตาม พ.ศ.
5  ปี
จากน�้ำ
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
3.2.10 แผนงานวิจัยด้านการใช้น�้ำชลประทาน
แยกตาม พ.ศ.
เก็บตลอดไป
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.3 งบประมาณ
3.3.1  ค�ำของบประมาณ
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- ประมาณการ
- ใบอนุมัติเงินงวด (ง.241)
แยกตาม พ.ศ.
3.3.2 การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.3.3  การจัดท�ำหลักเกณฑ์ค�ำนวณราคากลาง
และอัตราราคางานก่อสร้าง
3.3.4 เอกสารชี้แจงงบประมาณด้านปรับปรุง
บ�ำรุงรักษา
3.3.5 ประมาณการงานปรั บ ปรุ ง โครงการ
ชลประทาน
3.3.6  การรับ–โอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทน
กัน
3.3.7  การกันเงินเหลื่อมปีเวลาเบิกจ่ายเงิน

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

3.4 ติดตามและประเมินผล
3.4.1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
แยกตาม พ.ศ.
(พ.ร.บ.)
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.4.2  ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณอื่น ๆ
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.4.3  ประเมินผลโครงการ
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.4.4 รายงานข้ อ มู ล สารสนเทศโครงการ  
แยกตาม พ.ศ.
ชลประทาน
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
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อายุการเก็บ

๑๐ ปี
10  ปี
๑๐ ปี
๑๐ ปี
๑๐ ปี
๑๐ ปี
๑๐ ปี

๑๐ ปี
๑๐ ปี
๑๐ ปี
๑๐ ปี

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด ๓ 3.5 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
3.5.1 แผนยุ ท ธศาสตร์ เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
แยกตาม พ.ศ.
แผนงานและ
เพื่อการชลประทาน
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
งบประมาณ
3.5.2 งบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
แยกตาม พ.ศ.
เพื่อการชลประทาน
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
3.5.3 หนังสืออนุญาตใช้น�้ำ
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.5.4 แผนแม่บทสารสนเทศ
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.5.5 แผนบริหารความเสี่ยง
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
3.5.6 การสรุปบทเรียนการด�ำเนินงานขอ
แยกตาม พ.ศ.
กรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียน แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
เพือ่ การชลประทานระดับบริหารประจ�ำปี

อายุการเก็บ
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๔
พัสดุ และ
ครุภัณฑ์

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
๔.1 การจัดหา
๔.1.๑  ตกลงราคา  สอบราคา  ประกวดราคา   แยกตามปีงบประมาณ
กรณีพิเศษ  และพิเศษ
(เรียงตามเลขที่ใบเบิก
โดยไม่แยกวิธีการจัดหา)
       ๔.1.2  อิเล็กทรอนิกส์
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามปีงบประมาณ
       ๔.1.3  จ้างที่ปรึกษา
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามปีงบประมาณ
๔.2 งานสัญญาพัสดุ
       ๔.2.๑  สัญญาทุกประเภท
       ๔.2.๒  ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
       ๔.2.๓  หนังสือรับรองผลงาน
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แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามชื่อหน่วยงานและ
ตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามชื่อหน่วยงานและ
ตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามชื่อหน่วยงานและ
ตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามชื่อหน่วยงานและ
ตามปีงบประมาณ

อายุการเก็บ
10 ปี
10  ปี
10  ปี
๑๐ ปี
๑๐ ปี
๑๐ ปี
๑๐ ปี

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๔
พัสดุ และ
ครุภัณฑ์

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
๔.3 งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์
       ๔.3.๑  บัญชีครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์และเครื่องมือ
       ๔.3.๒  บัญชีวัสดุ
       ๔.3.๓  คลังพัสดุ
       4.3.4  รายงานประจ�ำปีครุภัณฑ์
       4.3.5  รายงานประจ�ำปีประเภทวัสดุ

๔.4 พัฒนาระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย์
       ๔.4.๑  การรายงานสินทรัพย์
       ๔.4.๒  การยกเลิก/การสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อายุการเก็บ

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตามอายุการใช้งาน
ครุภณ
ั ฑ์
ตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามปีงบประมาณ

1 ปี
10 ปี
5 ปี
5 ปี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามปีงบประมาณ

5 ปี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามปีงบประมาณ

1 ปี

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๕
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
5.1 งานยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
แยกตาม พ.ศ.
5.1.1  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
สื่อสารของกรมชลประทาน
5.1.2  มาตรฐานเทคโนโลยี
แยกตาม พ.ศ.
- การจัดท�ำโครงการระบบสารสนเทศ แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
และการสื่อสาร
- คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.1.3 แนวนโยบายมาตรฐานการรักษาความ
แยกตาม พ.ศ.
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
-   แผนบริหารความเสีย่ งระบบสารสนเทศ
- แผนบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้
กระบวนการด้านระบบสารสนเทศ
แยกตาม พ.ศ.
5.1.4  แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั งิ านโครงการ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
5.2 งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
5.2.1  ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์ประกอบและระบบที่เกี่ยวข้อง
- การวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา
ก�ำกับดูแลติดตั้งปรับปรุง และบ�ำรุง
รักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ระบบ
เครือข่าย อุปกรณ์ประกอบและระบบ
ที่เกี่ยวข้อง
5.2.2 การซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบ
- การควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้
งาน  ซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
และ อุปกรณ์ประกอบ
5.2.3  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา
ก�ำกับดูแลบริหารจัดการระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
5.2.4 การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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อายุการเก็บ
๑๐  ปี
๑๐  ปี

๑๐  ปี

๑๐  ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10 ปี

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๕
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
5.3 งานระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
5.3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ
แยกตาม พ.ศ.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ก�ำกับ
ดูแลบ�ำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
       5.3.2  เว็บไซต์กรมชลประทาน
แยกตาม พ.ศ.
- การออกแบบ พั ฒ นา บ� ำ รุ ง รั ก ษา แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
เว็บไซต์กรมชลประทาน
แยกตาม พ.ศ.
5.3.3 การเชื่ อ มโยง แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ
หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
กรมชลประทาน
5.4 งานสื่อสารโทรคมนาคม
5.4.1  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
-  การวิเคราะห์ ออกแบบ จัดท�ำ วางแผน
พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
5.4.2  การประมาณการและออกแบบงานระบบ
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
- การวิเคราะห์ ค�ำนวณ ประมวลการ
และออกแบบงานระบบวิ ศ วกรรม
ไฟฟ้า
5.4.3  โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
- การวางแผนและการให้บริการ โครง
ข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบ
โทรศัพท์พื้นฐานโทรสาร  VoIP  VDO  
Conference   VDO Stramming  
CCTN  เสียงตามสาย  วิทยุ คมนาคม
เป็นต้น
5.4.4   ระบบสือ่ สารข้อมูล และระบบวิศวกรรม
ไฟฟ้าสื่อสาร
-  การอ�ำนวยการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ
ทดสอบปรับแต่ง ติดตามประเมินผล
บ�ำรุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูล และ
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

อายุการเก็บ
10 ปี

1 ปี
1  ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5 ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5 ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5 ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5 ปี
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๕
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
5.4.5  การติดตั้งและซ่อมบ�ำรุง
แยกตาม พ.ศ.
- การควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม บ�ำรุง แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
รั ก ษาอุ ป กรณ์ ส่ื อ สาร และสายน� ำ
สัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม ระบบ
โทรศัพท์พื้นฐาน ระบบวิทยุสื่อสาร
ระบบภาพและเสี ย งระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม

อายุการเก็บ
5 ปี

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

หมวด ๖ 6.1 ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกากฎกระทรวง
กฎหมาย
6.1.1  เกีย่ วกับงานชลประทาน
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
ระเบียบ ค�ำสั่ง
-  ประมวลกฎหมายที่ดิน
มีผลใช้บังคับ
ข้อบังคับ
-  พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง
ประกาศ
พุทธศักราช 2485  และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
มติ ครม. คู่มือ
- พระราชบั ญ ญั ติ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ
พ.ศ. 2545
-  พระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตร
กรรมพ.ศ. 2558
-  พระราชบัญญัตริ กั ษาคลอง รัตนโกสินทร์ศก
121 (พุทธศักราช 2445)
- พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
-  พระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบั ญ ญั ติ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2507
- พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2504
- พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตส�ำรวจ
การจัดรูปที่ดิน
- กฎกระทรวงก� ำ หนดให้ ท างน�้ ำ
ชลประทานเป็นทางน�ำ้ ชลประทานที่
จะเรี ย กเก็ บ ค่ า ชลประทานตาม
พ.ร.บ. ชลประทานหลวงพุทธศักราช
2485  จ�ำนวน 167 ทางน�้ำ
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

หมวด ๖         6.1.2  ทั่วไป
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
กฎหมาย
มีผลใช้บังคับ
อาญาพุทธศักราช 2477
ระเบียบ ค�ำสั่ง
- ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
ข้อบังคับ
พุทธศักราช 2477
ประกาศ
- ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช
มติ ครม. คู่มือ
2499
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พุทธศักราช 2468
-  พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช
2483
- พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ. 2546
6.1.3  ด้านบริหารทั่วไป
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
มีผลใช้บังคับ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
-  พระราชบัญญัตจิ ดหมายเหตุแห่งชาติ
พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน พ.ศ. 2554
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๖
กฎหมาย
ระเบียบ ค�ำสั่ง
ข้อบังคับ
ประกาศ
มติ ครม. คู่มือ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
   เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
   พ.ศ. 2548
-  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
   กรมชลประทานกระทรวงเกษตร
   และสหกรณ์ พ.ศ. 2557
6.1.4  ด้านการเงินและบัญชี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
6.1.5  ด้านแผนงานและงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
มีผลใช้บังคับ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
6.1.6  ด้านพัสดุ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
6.1.7  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด  
มีผลใช้บังคับ
  ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
  พลเรือน พ.ศ. 2551
6.1.8  ด้านงานวิชาการและต่างประเทศ
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

หมวด ๖ 6.2 ระเบียบ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
6.2.1  เกี่ยวกับงานชลประทาน
กฎหมาย
มีผลใช้บังคับ
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ระเบียบ ค�ำสั่ง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อบังคับ
พ.ศ. 2548
ประกาศ
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
มติ ครม. คู่มือ
การประกาศเรือ่ งในราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. 2547
- ระเบียบการก�ำหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูบ
น�้ำของโครงการประเภทสูบน�้ำด้วย
ไฟฟ้าทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมชลประทาน
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้
เครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือ
ใ น ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก แ ล ะ ก า ร อื่ น
พ.ศ. 2544
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
6.2.2  ทั่วไป
มีผลใช้บังคับ
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
-  ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการใน
ศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2543
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๖
กฎหมาย
ระเบียบ ค�ำสั่ง
ข้อบังคับ
ประกาศ
มติ ครม. คู่มือ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

6.2.3  ด้านบริหารทั่วไป
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
มีผลใช้บังคับ
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2548
-  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
เสนอเรื่อง ต่อคณะรัฐ มนตรี พ.ศ.
2548
-  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ใช้พนื้ ทีเ่ ป็นสถานีปฎิบตั งิ าน หรือเพือ่
ประโยชน์อย่างอื่น ของส่วนราชการ
หรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2548
6.2.4 ด้านการเงินและบัญชี
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
มีผลใช้บังคับ
การเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุจริต พ.ศ. 2546
6.2.5  ด้านแผนงานและงบประมาณ
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
6.2.6  ด้านพัสดุ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
มีผลใช้บังคับ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
6.2.7  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
มีผลใช้บังคับ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ.
2539
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของพนักงานราชการ พ.ศ. 2557 แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่  
6.2.8  ด้านงานวิชาการและต่างประเทศ
มีผลใช้บังคับ
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด ๖ 6.3 ค�ำสั่ง ข้อบังคับ
6.3.1  เกี่ยวกับงานชลประทาน
กฎหมาย
- ค�ำสั่งด้านความปลอดภัยเขื่อน
ระเบียบ ค�ำสั่ง
6.3.2  ทั่วไป
ข้อบังคับ
- ค�ำสั่งด้านการจัดการความรู้
ประกาศ
มติ ครม. คู่มือ
6.3.3 ด้านบริหารทั่วไป
6.3.4 ด้านการเงินและบัญชี
6.3.5 ด้านแผนงานและงบประมาณ
6.3.6 ด้านพัสดุ
6.3.7 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุการเก็บ

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ

6.3.7.1   ค�ำสั่งกระทรวงเกษตรและ
   สหกรณ์
6.3.7.2   ค�ำสั่งกรมชลประทาน
-  อนุญาตให้บคุ ลากรลาศึกษาต่อ
- ให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ   
  หลังส�ำเร็จการศึกษา/อบรม
6.3.7.3   ค�ำสั่งส�ำนัก/กอง
6.3.7.4   ค�ำสั่งหน่วยงานอื่น
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
6.3.8  ด้านงานวิชาการและต่างประเทศ
มีผลใช้บังคับ
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด ๖ 6.4 ประกาศ
6.4.1  เกี่ยวกับงานชลประทาน
กฎหมาย
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
-   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระเบียบ ค�ำสั่ง
    เรือ่ งก�ำหนดทางน�้ำชลประทานตาม
ข้อบังคับ
     พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง
ประกาศ
     พทุ ธศักราช 2485จ�ำนวน 198 ทางน�ำ้
มติ ครม. คู่มือ
-   ประกาศก�ำหนดแนวเขตส�ำรวจการ
จัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรม
- ประกาศเขตจั ด ระบบน�้ ำ เพื่ อ
เกษตรกรรม
-   ประกาศโครงการจัดรูปที่ดิน
-   ประกาศก�ำหนดวันเริ่มด�ำเนินการ
ก่อสร้าง โครงการชลประทาน
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
6.4.2  ทั่วไป
- ประกาศคณะรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 44 ลงวัน
ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
6.4.3  ด้านบริหารทั่วไป
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
6.4.4  ด้านการเงินและบัญชี
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
6.4.5  ด้านแผนงานและงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
6.4.6  ด้านพัสดุ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
6.4.7  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
6.4.8  ด้านงานวิชาการและต่างประเทศ

อายุการเก็บ
ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ

ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด ๖ 6.5 มติ ครม.
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
6.5.1  เกี่ยวกับงานชลประทาน
กฎหมาย
- มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับจัดหาที่ดิน
ระเบียบ ค�ำสั่ง
- มติ ครม. เรือ่ งการเวนคืนทีด่ นิ ของทาง
ข้อบังคับ
ราชการที่ นร.155/2500 ลงวันที่
ประกาศ
10 ตุลาคม 2500
มติ ครม. คู่มือ
- มติ ครม.11 ก.ค.2532 การจ่ายค่า
ชดเชยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- มติ ครม. เรือ่ งการจัดแปลงอพยพ และ
การจ่ายค่าชดเชยแทนการจัดแปลง
อพยพ
- มติ ครม. เรื่องอนุมัติเปิดโครงการ
ระงับโครงการและใช้ชะลอโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่
- มติ ครม. เรื่องแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการชลประทาน
6.5.2  กฎหมายทั่วไป
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- งานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
- งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
6.5.3  ด้านบริหารทั่วไป

อายุการเก็บ
ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ

ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ

ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
6.5.4 ด้านการเงินและบัญชี
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
6.5.5  ด้านแผนงานและงบประมาณ
มีผลใช้บังคับ
6.5.6  ด้านพัสดุ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
มีผลใช้บังคับ
บริหารสัญญา
6.5.7  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
6.5.8  ด้านงานวิชาการและต่างประเทศ
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แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

หมวด ๖ 6.6 ค�ำพิพากษา ความเห็น ค�ำวินิจฉัย
6.6.1  เกี่ยวกับงานชลประทาน
กฎหมาย
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
ระเบียบ ค�ำสั่ง
มีผลใช้บังคับ
6.6.2  ทั
ว
่
ไป
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
ข้อบังคับ
ประกาศ
มีผลใช้บังคับ
- รวมค�ำพิพากษาศาลฎีกา
มติ ครม. คู่มือ
- รวมค�ำสัง่ และค�ำพิพากษาศาลปกครอง
- รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
- รวมค� ำ วิ นิ จ ฉั ย และคณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
6.6.3  ด้านบริหารทั่วไป
6.6.4  ด้านการเงินและบัญชี
6.6.5  ด้านแผนงานและงบประมาณ
6.6.6  ด้านพัสดุ
6.6.7  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
6.6.8  ด้านงานวิชาการและต่างประเทศ

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

หมวด ๖ 6.7 คู่มือ
6.7.1  เกี่ยวกับงานชลประทาน
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
กฎหมาย
- คู ่ มื อ การขอออกประกาศทางน�้ ำ 
มีผลใช้บังคับ
ระเบียบ ค�ำสั่ง
ชลประทานตามมาตรา 5
ข้อบังคับ
- คู ่ มื อ และเอกสารทางวิ ช าการด้ า น
ประกาศ
อุทกวิทยา
มติ ครม. คู่มือ
-  คู่มือและเอกสารทางวิชาการด้าน
   จัดสรรน�้ำ
-  คู่มือและเอกสารทางวิชาการด้าน
   ปรับปรุงบ�ำรุงรักษา
-  คู่มือและเอกสารทางวิชาการด้าน
   ความปลอดภัยเขื่อน
-   คมู่ อื และเอกสารทางวิชาการด้านการ
   ใช้น�้ำชลประทาน
-      คูม่ อื การจัดหาทีด่ นิ เพือ่ การชลประทาน
6.7.2  ทั่วไป
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
-  คูม่ อื เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
มีผลใช้บังคับ
ภาครัฐ (PMQA) พ.ศ. 2558
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA :Integrity & Transparency
Assessment ) ประจ�ำปี พ.ศ....
- แนวทางปฏิ บั ติ ก รณี ท รั พ ย์ สิ น ของ
ทางราชการเสียหายจากภัยธรรมชาติ
- คู ่ มื อ เกี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตต่ า งๆ
(บริการประชาชน)
-  คูม่ อื การขอใช้พนื้ ทีร่ าชพัสดุและทีด่ นิ
ของรัฐประเภทอื่น ที่กรมชลประทาน
ใช้ประโยชน์
- คู ่ มื อ การจั ด หาประโยชน์ (การจั ด
ให้เช่า) ที่ราชพัสดุ
- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๖
กฎหมาย
ระเบียบ ค�ำสั่ง
ข้อบังคับ
ประกาศ
มติ ครม. คู่มือ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

6.7.3 ด้านบริหารทั่วไป
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- คูม่ อื ปฏิบตั งิ านด้านงานสารบรรณของ
มีผลใช้บังคับ
กรมชลประทาน
- การจัดเก็บเอกสารราชการของ
  กรมชลประทาน
6.7.4  ด้านการเงินและบัญชี
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
6.7.5  ด้านแผนงานและงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
6.7.6 ด้านพัสดุ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
มีผลใช้บังคับ
6.7.7  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
- คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ
มีผลใช้บังคับ
2555
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
-  คู่มือการปฏิบัติงานด้านคดี
- คู่มือองค์ความรู้ด้านความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่
6.7.8  ด้านงานวิชาการและต่างประเทศ
มีผลใช้บังคับ
- คู่มือ   Hydraulic Structure by P
Novak, A.I.B. Moffat C. Nalluri,R.
Narayanan ปีที่พิมพ์ 1996
- หลักเกณฑ์การออกแบบ Volume IV
recommended practicce for the
design of canal system ปีที่พิมพ์
1954
- เกณฑ์ด้านเทคนิคของโครงการเขื่อน
แก่งกระจาน Kan Krachan Dam
Techical Record of Design and
Constraction by Engineering
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด ๖
กฎหมาย
ระเบียบ ค�ำสั่ง
ข้อบังคับ
ประกาศ
มติ ครม. คู่มือ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

Consultants, INC., Denver Colorado
: Bangkok Thailand ปีทพี่ มิ พ์ 1983
- หลั ก เกณฑ์ ก ารออกแบบ Small
IrrigationProject [SIP] : Design
Criteria
- หลักเกณฑ์การออกแบบ Northeast
Small Scale Irrigation Project
[NESSI] : Final Design Criteria ปีที่
พิมพ์ 1983
- หลักเกณฑ์การออกแบบ  Operation
  of Canal Systems by
  D.C.Rogers ปีที่พิมพ์ 1998
- หลักเกณฑ์การออกแบบ Design and
Optimization of Irrigation
Distribution Networks :FAO
Irrigation and Drainage Paper
44 ปีที่พิมพ์ 1998
- หลักเกณฑ์การออกแบบ  Design of
Diversion Weirs Small Scale
Irrigationin Hot Climates by
Rozgar ปีที่พิมพ์ 1995                
- แนวคิด   Modern Water Control in
Irrigationconcepts, and
Applications : World Bank
TechnicalPaper Number 246
ปีที่พิมพ์ 1994
- การศึกษา  Lam Pao Project : FloodProtection study ปีที่พิมพ์ 1983

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 7 ที่ดิน 7.1 การจัดหาที่ดิน
7.1.1   การจัดหาที่ดินกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
และสิ่งปลูก
- การจัดหาทีด่ นิ โดยวิธเี จรจาตกลงซือ้ ขาย
สร้าง
- การจัดหาทีด่ นิ โดยวิธกี ารออกพระราช
กฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
7.1.2  การจัดหาทีด่ นิ กรณีทดี่ นิ ไม่มเี อกสารสิทธิ แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- การจ่ายเงินค่าชดเชยตามหลักเกณฑ์
มติ ครม. 11 ก.ค. 2532
- การจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ                         
- การออกหนังสืออนุญาตให้มีสิทธิท�ำ
กินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.ชป.)
7.2 การขอใช้ทดี่ นิ เพือ่ การก่อสร้างงานชลประทาน
7.2.1  ในเขตพื้นที่อุทยาน
7.2.2  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
7.2.3   ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
7.2.4  ที่สาธารณประโยชน์
7.2.5  ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมชลประทาน)
7.3 ทีร่ าชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
       7.3.1 การส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
7.3.2 การส่งคืนที่ราชพัสดุ
7.3.3  การขออนุญาตใช้/เช่า ทีร่ าชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน
7.3.4 การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่กรมชล
ประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ

อายุการเก็บ
เก็บตลอดไป

เก็บตลอดไป

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

เก็บตลอดไป
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 7 7.4 การอุทิศที่ดินเพื่อการชลประทาน
ที่ดินและ
7.4.1 โครงการขนาดเล็ก
สิ่งปลูกสร้าง
7.4.2  โครงการขนาดกลาง
7.4.3 โครงการขนาดใหญ่

อายุการเก็บ

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร เก็บตลอดไป
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร เก็บตลอดไป
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร เก็บตลอดไป

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
              และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 8
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

8.1 การสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับ
แยกตาม พ.ศ.
ราชการ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- บันทึกขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน/คัดเลือก
- ใบสมัครสอบแข่งขันของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี

5  ปี

8.2 การบรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- หนังสือรายงานตัว
- การตรวจสอบคุณวุฒิ ใบพิมพ์ลายนิ้วมือ
- เอกสารพิมพ์ลายนิ้วมือ/ตรวจสอบคุณวุฒิการ
  ศึกษา

จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง

8.3 แฟ้มประวัติบุคคล
8.3.1  ข้าราชการ

อายุการเก็บ

แยกตามชื่อแฟ้มราย
บุคคล

เก็บไว้หลังจากพ้น
การรับราชการแล้ว
หรือจนกว่าจะถึง
แก่กรรม

8.3.2  ลูกจ้างประจ�ำ

แยกตามชื่อแฟ้มราย
บุคคล

เก็บไว้หลังจากพ้น
การรับราชการแล้ว
หรือจนกว่าจะถึง
แก่กรรม

8.3.3  พนักงานราชการ

แยกตามชื่อแฟ้มราย
บุคคล

เก็บไว้หลังจากพ้น
การรับราชการแล้ว
หรือจนกว่าจะถึง
แก่กรรม

8.3.4  ลูกจ้างชั่วคราว

แยกตามชื่อแฟ้มราย
บุคคล

เก็บไว้หลังจากพ้น
การรับราชการแล้ว
หรือจนกว่าจะถึง
แก่กรรม
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 8
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

52

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
8.4 ทะเบียนประวัติสารสนเทศ
- แบบแสดงผลข้าราชการ
- การส�ำรองข้อมูลข้าราชการในระบบ DPIS
  และระบบ ACCESS (ข้าราชการ)
- การส�ำรองข้อมูลลูกจ้างประจ�ำในระบบ Emp_ rid
- การส�ำรองข้อมูลพนักงานราชการในระบบ
  GEIS

แยกตาม พ.ศ.

อายุการเก็บ
5  ปี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
8.5. การจัดท�ำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ)
- บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับบ�ำเหน็จ
  บ�ำนาญ)
- บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจ�ำ)
- บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการ
  ชายแดน

5  ปี

8.6 หนังสือรับรอง (ส�ำเนา)
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง
  ประจ�ำลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
  ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- หนังสือรับรองการขอซื้ออาวุธปืนติดตัวและไม่
  พกพา
- หนังสือรับรองการขอสมัครสอบแข่งขันและคัด
  เลือกของข้าราชการ
- หนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
- หนังสือรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร
- หนังสือแจ้งหรืองดการใช้สทิ ธิเบิกเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
  ของข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ
- หนังสือรับรอง/ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตาม
  หน่วยงาน ต่าง ๆ

5  ปี

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 8
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
แยกตาม พ.ศ.
8.7 การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง/การก�ำหนดต�ำแหน่ง
ทุกหน่วยงานจัดเก็บใน
- หลักเกณฑ์และวิธีการก�ำหนดกรอบและ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
  บริหารอัตราก�ำลัง
- โครงสร้างการแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ของข้าราชการ
- ข้อมูลสถิติจ�ำนวนบุคลากร  ข้าราชการ ลูกจ้าง
  ประจ�ำ  พนักงานราชการ
- มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดต�ำแหน่ง
8.8 การย้าย/ยืมตัวบุคลากร
- หนังสือขอย้าย/ยืมจากหน่วยงาน
- หนังสือยินยอมให้บุคลากรย้าย/ยืมจากต้น
  สังกัด
8.9 การโอนบุคลากร
- หนังสือขออนุมัติให้โอน/รับโอนจากต้นสังกัด
- แบบขอโอน และส�ำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อายุการเก็บ
เก็บตลอดไป

แยกตาม พ.ศ.

1 ปี

แยกตาม  พ.ศ.

1  ปี

8.10 การคัดเลือก/สอบคัดเลือก/การประเมิน
แยกตาม  พ.ศ.
        บุคลากรเพื่อเลื่อนต�ำแหน่งสูงขึ้น
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่ง
    ตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
    ช�ำนาญการพิเศษลงมา
  - เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
  - ผลงานประกอบการประเมินบุคคล

จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง

8.11 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
  - โครงการฝึกอบรมที่ด�ำเนินการจัด
  - ประเมินผลโครงการ
  - ติดตามผลโครงการ

5 ปี
ตามอายุสัญญา

แยกตามปีงบประมาณ
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 8
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
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หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
8.12 การลาศึกษาต่อ/อบรม
แยกตาม  พ.ศ.
8.12.1 การลาศึกษาต่อ/อบรม  ในประเทศ
- หนังสือเชิญ/หลักฐานการตอบรับให้ แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
ทุนการศึกษา   การอบรม
-  บันทึกอนุมตั ใิ ห้ลาศึกษาต่อ/อบรมจากกรม
- รายงานผลส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรพร้อม หลักฐาน Transcript
of Record
- หนั ง สื อ สั ญ ญา/สั ญ ญาค�้ ำ ประกั น
ผูกพันบุคลากรที่ขอลาศึกษาต่อใน
ประเทศ
แยกตาม  พ.ศ.
8.12.2  การลาศึกษาต่อ/อบรม ณ ต่างประเทศ
- หนังสือเชิญ/หลักฐานการตอบรับให้ แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
ทุนการศึกษาอบรม
-  บันทึกอนุมตั ใิ ห้ลาศึกษาต่อ/อบรมจากกรม
- รายงานผลส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรพร้อมหลักฐาน Transcript of
Record
- หนั ง สื อ สั ญ ญา/สั ญ ญาค�้ ำ ประกั น
ผู ก พั น บุ ค ลากรที่ ข อลาศึ ก ษาต่ อ
ณ ต่างประเทศ

อายุการเก็บ
ตามอายุข้อตกลง
ตามสัญญา

ตามอายุข้อตกลง
ตามสัญญา

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 8
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
8.13 การลา
- สมุดการลงเวลาการปฏิบัติงาน
- ใบลา (แยกตามประเภทการลาและ พ.ศ.)
- การลาป่วย
- การลากิจ
- การลาพักร้อน
- การลาคลอดบุตร
- การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบ
  พิธีฮัจย์
- การลาติดตามคู่สมรส
- การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
  เตรียมพล
- การลาไปศึกษา/อบรมปฏิบัติการวิจัย
  หรือดูงาน
- การลาไปปฏิบัติงานองค์กรระหว่างประเทศ
- การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
8.14 การจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- รายงานแผนและผลการจัดสวัสดิการประจ�ำปี
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
  สวัสดิการต่าง ๆ
- บันทึกเอกสารขั้นตอนการด�ำเนินงานของ
  สวัสดิการต่าง ๆ

อายุการเก็บ

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10  ปี
5  ปี
5  ปี
5  ปี
5  ปี
5  ปี
5  ปี
5  ปี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5  ปี
5  ปี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5  ปี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5  ปี
5  ปี

แยกตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
3  ปี
3  ปี

55

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 8
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร จนหมดอายุความ
8.15 วินัย การสอบสวน
- หนังสือร้องเรียน
- บันทึกความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละ
   ระดับชัน้
- การสืบสวน/รายงานการสืบสวน
- การสอบสวน/รายงานการสอบสวน    
- การลงโทษทางวินัย
- รายงานการด�ำเนินการทางวินัย
- หนังสืออุทธรณ์คำ� สัง่ ลงโทษและการพิจารณา
- หนังสือร้องทุกข์และการพิจารณา
8.16 การลาออก และ การเกษียณอายุ
แยกตามปีงบประมาณ
8.16.1 การลาออก
- หนังสือลาออกจากราชการ
แยกตามปีงบประมาณ
8.16.2  การเกษียณอายุ
- การจัดท�ำประกาศข้าราชการเกษียณ
อายุประจ�ำปี
- การจัดบัญชีรายชื่อข้าราชการ
  เกษียณอายุล่วงหน้า 1 ปี
- การจัดท�ำประกาศลูกจ้างประจ�ำ 
  เกษียณอายุประจ�ำปี
- การจัดท�ำบัญชีที่อยู่ของข้าราชการ
  เกษียณอายุประจ�ำปี
- ข้าราชการเกษียณอายุก่อนก�ำหนด

10  ปี
10  ปี

8.17 การขอกลับเข้ารับราชการ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร เก็ บ ไว้ จ นกว่ า จะมี
การเปลี่ยนแปลง
- หนังสือขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
- ส�ำเนาค�ำสัง่ อนุญาตให้ขา้ ราชการลาออกจาก
ราชการ
- ประวัติการรับราชการที่ผ่านมาก่อนการลา
ออกจากราชการ  จนถึงวันยื่นใบสมัครขอก
ลับเข้ารับราชการและเอกสารพิมพ์ลายนิว้ มือ
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 8
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
8.18 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก
(ให้แก่  ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจ�ำ  พนักงานราชการ)
- หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ช้างเผือก/มงกุฎไทย
- บัญชีรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่
เปลี่ยนแปลงข้อมูลฐานันดรแบบ ฐน 1
- บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจ�ำปี
- บัญชีรายชื่อผู้ส่งคืน/ผู้ชดใช้เงิน/ผู้วายชนม์
- การรับ/จ่ายใบประกาศเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
- ราชกิจจานุเบกษาประจ�ำปี

อายุการเก็บ

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

เก็บตลอดไป

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

เก็บตลอดไป

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5  ปี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

- แก้ไขราชกิจจานุเบกษา/ใบประกาศ

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

- เชิญประชุม/รายงานการประชุม
  (กระทรวง/กรม)
- บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ
- ข้าราชการทีถ่ กู ด�ำเนินการทางวินยั และอาญา
- หลักฐานการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  (ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเครื่องราชฯ)

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5  ปี
5  ปี
จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
5 ปี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

5  ปี
5  ปี
5  ปี

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง

8.19 การขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
-  ส�ำเนาหลักเกณฑ์และวิธีการการขอรับ
   บ�ำเหน็จบ�ำนาญการขอรับเงิน กบข.
   และเงิน กสจ.
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 8
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

8.20 พนักงานราชการ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
-  สรรหา และคัดเลือก
-  รายงานการประชุม
-  บัญชีรายละเอียดกรอบอัตราก�ำลังพนักงาน
    ราชการ (แยกตามปี พ.ศ.)
-  บันทึกขอความเห็นชอบการใช้ต�ำแหน่งเพื่อ
    การสรรหา และเลือกสรร
-  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป

5  ปี

8.21 ลูกจ้างชั่วคราว
แยกตามปีงบประมาณ
- เอกสารความต้องการอัตราก�ำลัง ลูกจ้าง
   ชั่วคราวของส�ำนัก/กองต่าง ๆ
-  เอกสารการเปรียบเทียบความต้องการกับ
   งบประมาณที่ต้องใช้จ้าง
-  เอกสารสรุปอัตราก�ำลังลูกจ้างชั่วคราวที่
    เหมาะสมกับงบประมาณทีส่ ำ� นัก/กองได้รบั
-  กรอบอัตราก�ำลังลูกจ้างชั่วคราวประจ�ำ
   ปีงบประมาณที่กรมอนุมัติ

1  ปี

8.22 การขอพระราชทานเพลิงศพ/หีบศพ/ดินฝังศพ

1  ปี

แยกตาม พ.ศ.

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 9
งานพัฒนา
แหล่งน�้ำ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
9.1 งานพิจารณาโครงการ
9.1.1   รายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ    
แยกตามแฟ้ม
เบื้องต้น
โครงการ อ�ำเภอ จังหวัด
9.1.2 รายงานผลการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง
แยกตามแฟ้ม
แวดล้อมโครงการ
โครงการ อ�ำเภอ จังหวัด
9.2 งานส�ำรวจเพื่อการก่อสร้าง
9.2.1 ส�ำรวจภูมิประเทศ

อายุการเก็บ
10 ปี
10 ปี

แยกตามแฟ้ม
โครงการ อ�ำเภอ จังหวัด
แยกตามแฟ้ม
โครงการ อ�ำเภอ จังหวัด

10 ปี

9.2.3 ส�ำรวจปฐพีกลศาสตร์

แยกตามแฟ้ม
โครงการ อ�ำเภอ จังหวัด

10 ปี

9.2.4 ส�ำรวจท�ำแผนที่

แยกตามแฟ้ม
โครงการ อ�ำเภอ จังหวัด

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.
.
แยกตาม พ.ศ.

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.
แยกตามภาค
แยกตาม พ.ศ.
แยกตาม พ.ศ.
แยกตาม พ.ศ.
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามภาค

10 ปี

9.2.2 ส�ำรวจธรณีวิทยา

9.3. ข้อมูลด้านการบริหารงานด้านออกแบบ
9.3.1   แผนงานและงบประมาณด้านการด�ำเนิน
การออกแบบ
9.3.2 การจัดท�ำประมาณการค่าด�ำเนินการ
ออกแบบ
9.3.3   การค�ำนวณราคาค่าด�ำเนินการออกแบบ  
(ปมก.)
9.3.4 งานเร่งด่วนจากผู้บริหารกรม และจาก  
สชป. ต่าง ๆ
9.3.5   การจัดท�ำรายการรายละเอียดประกอบ
แบบ
9.3.6  งานติดตามรายงานความก้าวหน้า
9.3.7  งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
9.3.8  งานตรวจเอกสารร่างขอบเขตงาน TOR
9.3.9  งานจ้างเหมาที่ปรึกษาด้านออกแบบ

10 ปี

10 ปี

10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 9
งานพัฒนา
แหล่งน�้ำ
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หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
9.4. การออกแบบเพื่อการก่อสร้าง
9.4.1  โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่
9.4.1.1  งานออกแบบบานระบายและ
เครื่องกว้าน
-  แบบมาตรฐานบานระบายน�ำ้
-  แบบมาตรฐานบนเครือ่ งยก
  พวงมาลัย
- แบบมาตรฐานพวงมาลัย
เหล็กหล่อ
- แบบมาตรฐานมาตรฐาน
เครื่องยก
-  แบบมาตรฐานบานฝาท่อ
   รับน�้ำทางเดียวท่อกลม
-  แบบมาตรฐานบานฝาท่อ
   รับน�้ำทางเดียวท่อเหลี่ยม
-  แบบมาตรฐานบานปรับ
   ระดับน�้ำ
-  แบบทั่วไป
9.4.1.2  งานออกแบบโครงสร้าง
             อาคาร
- แบบมาตรฐาน และคู่มือ/
แบบทั่วไป
9.4.1.3    งานออกแบบระบบชลประทาน  
และ อาคารประกอบ
-  แบบมาตรฐานด้านระบบ
                                ชลประทานแบบทั่วไป
9.4.1.4    งานออกแบบเขือ่ นและอาคาร
ประกอบ
-  แบบมาตรฐานรายละเอียด
เสริมเหล็ก
- แนวทางและหลั ก เกณฑ์
การออกแบบเขื่อนกักเก็บ
น�้ำและอาคารประกอบ

แยกตามภาค

อายุการเก็บ
เก็บตลอดไป

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 9
งานพัฒนา
แหล่งน�้ำ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
-  แบบมาตรฐานรายละเอียด
การเสริ ม เหล็ ก ในอาคาร
คอนกรีต
- แบบทั่วไป
     9.4.2  โครงการขนาดเล็ก และโครงการปรับปรุง
ระบบต่าง ๆ
9.4.2.1  แบบมาตรฐาน
9.4.2.2  แบบทั่วไป
9.4.2.3 งานออกแบบคันคูน�้ำและ
            ระบบส่งน�้ำ
9.4.3  งานออกแบบอาคารด้านสถาปัตยกรรม
ผั ง บริ เวณ การจั ด ภู มิ ทั ศ น์ และการ
ตกแต่งภายใน
-   แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบ
   งานสถาปัตยกรรม
-  คู่มือการใช้แบบมาตรฐานงาน
   สถาปัตยกรรม
-  แบบทั่วไปด้านสถาปัตยกรรม
9.5 แผนงานก่อสร้าง
9.5.1  แผนระยะสั้น
9.5..2  แผนงานระยะกลาง
9.5.3  แผนงานระยะยาว
9.5.4  แผนงานก่อสร้างโครงการพระราชด�ำริ

อายุการเก็บ

แยกตามภาค

10  ปี

แยกตามภาค

เก็บตลอดไป

แยกตามแฟ้ม
ตามโครงการ อ�ำเภอ
จังหวัด
แยกตามแฟ้ม
ตามโครงการ อ�ำเภอ
จังหวัด
แยกตามแฟ้ม
ตามโครงการ อ�ำเภอ
จังหวัด
แยกตามแฟ้ม
ตามโครงการ อ�ำเภอ
จังหวัด

10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 9
งานพัฒนา
แหล่งน�้ำ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
9.6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
9.6.1 งานประชาพิจารณ์
9.6.2 งานมวลชนสัมพันธ์

แยกตามรายชื่อโครงการ
แยกตามรายชื่อโครงการ

9.7 งานก่อสร้างโครงการ
แยกตาม พ.ศ.
9.7.1  ร่างขอบเขต TOR และเอกสารประกวด
แยกตามรายชื่อโครงการ
ราคา
9.7.2  รายงานควบคุมการก่อสร้าง
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามรายชื่อโครงการ
9.7.3  งานบริหารสัญญาก่อสร้าง
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามรายชื่อโครงการ
แยกตาม พ.ศ.
9.7.4  งานแก้ไขแบบ/สัญญาก่อสร้าง
แยกตามรายชื่อโครงการ
แยกตาม พ.ศ.
9.7.5  งานทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
แยกตามรายชื่อโครงการ
แยกตาม พ.ศ.
9.7.6  โครงการก่อสร้างขนาดเล็ก (ตามข้อเสนอ
แยกตามรายชื่อโครงการ
ของชุมชน)
แยกตาม พ.ศ.
9.7.7 โครงการเพื่อความมั่นคง
แยกตามรายชื่อโครงการ
แยกตาม พ.ศ.
9.7.8 โครงการพัฒนาชนบทและชุมชน
แยกตามรายชื่อโครงการ
แยกตาม พ.ศ.
9.7.9  โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำระดับไร่นา
แยกตามรายชื่อโครงการ
9.7.10 โครงการชลประทานอื่นๆ
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามรายชื่อโครงการ
9.7.11 โครงการชลประทานตามพระราชด�ำริ
9.7.12 โครงการหลวง
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แยกตาม พ.ศ.
แยกตามรายชื่อโครงการ
แยกตาม พ.ศ.
แยกตามรายชื่อโครงการ

อายุการเก็บ
5 ปี
5 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
10 ปี
เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 9
งานพัฒนา
แหล่งน�้ำ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
9.8 รับและส่งมอบโครงการ
9.8.1  คณะกรรมการตรวจรับมอบงาน

อายุการเก็บ

แยกตามรายชื่อโครงการ

เก็บตลอดไป

9.8.2 รายงานการตรวจรับมอบงาน
แยกตามรายชื่อโครงการ
          (รายงานเสร็จงานฉบับสมบูรณ์)
9.8.3  งานส่งมอบโครงการให้องค์กรปกครอง แยกตามรายชือ่ โครงการ
ส่วนท้องถิ่น

เก็บตลอดไป
5 ปี

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 10 10.1 การก�ำหนดโครงการส่งน�้ำฯ เพิ่มใหม่ และ
โครงการขยาย
งานบริหาร
       10.1.1  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
จัดการน�้ำ
จัดการ โครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา    และ Digital File
และโครงการชลประทาน
     10.1.๒  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร     แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
จัดการฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
และ Digital File
      10.1.3  การก�ำหนดโครงการส่งน�้ำ
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
เพิ่มใหม่  และโครงการขยาย
และ Digital file
10.2 ข้อมูลและสถิติ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
10.2.1  ข้อมูลอุทกวิทยา
และ Digital File
- ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (ปริมาณน�้ำฝน,
   อุณหภูมิ, ความชื้น)
- ข้อมูลระดับน�้ำ 
- ปริมาณน�้ำ
- ข้อมูลกายภาพลุ่มน�้ำ
- ข้อมูลตะกอนและคุณภาพน�้ำ
- ข้อมูลรูปตัดขวางล�ำน�้ำ
- ข้อมูลสอบเทียบอาคารชลประทาน
10.2.2  ข้อมูลจัดสรรน�้ำ
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- ข้อมูลระดับน�้ำและปริมาณน�้ำ
และ Digital File
  (ระบบชลประทาน)
- ข้อมูลระดับน�้ำและปริมาณน�้ำ
  (อ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ 33 แห่ง)
- ข้อมูลระดับน�้ำและปริมาณน�้ำ
  (อ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง 448 แห่ง)
- ข้อมูลระดับน�้ำ ปริมาณน�้ำฝน และ  
  คุณภาพน�้ำ (ระบบโทรมาตร)
- ข้อมูลภาพถ่ายระดับน�้ำ ราย 15 นาที
  หรือรายชั่วโมง
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อายุการเก็บ

5  ปี
เก็บตลอดไป
5  ปี
เก็บตลอดไป
5  ปี
เก็บตลอดไป
5  ปี
เก็บตลอดไป

เก็บตลอดไป

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 10
งานบริหาร
จัดการน�้ำ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
10.2.3  ข้อมูลปรับปรุงบ�ำรุงรักษา
Digital File
- ฐานข้อมูลการปรับปรุงโครงการ
  ชลประทาน
- ฐานข้อมูลการบ�ำรุงรักษาโครงการ  
   ชลประทาน
       10.2.4  ข้อมูลความปลอดภัยเขื่อน
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- ข้อมูลโครงการเขื่อนขนาดใหญ่
และ Digital File
- ข้อมูลโครงการเขื่อนขนาดกลาง
- ข้อมูลโครงการเขื่อนขนาดเล็ก
- ข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
- สถิติการพิบัติของเขื่อน
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
10.2.5  ข้อมูลการใช้น�้ำชลประทาน
และ Digital File
- ผลผลิตข้าวนาปี-นาปรัง
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร
10.2.6  ข้อมูลการใช้น�้ำชลประทานของพืช แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
และ Digital File
- ปริมาณการใช้น�้ำของพืช (Kc)
- ปริมาณการใช้น�้ำของพืชอ้างอิง (ETo)
10.3 รายงาน
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
10.3.1 รายงานด้านอุทกวิทยา
และ Digital File
- รายงานสถิติทางอุทกวิทยา
- รายงานการศึกษาและวิจัยทาง
  อุทกวิทยา
- รายงานการศึกษาด้านตะกอนและ
คุณภาพน�้ำ
- รายงานการสอบเที ย บมาตรฐาน
เครื่องมืออุทกวิทยา
- รายงานน�้ำฝน-น�้ำท่าประจ�ำเดือน
10.3.2  รายงานด้านจัดสรรน�้ำ
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- รายงานการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบตั กิ าร
และ Digital File
    อ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่
- รายงานการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบตั กิ าร
    อ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง
- รายงานผลการจัดสรรน�ำ้ และการเพาะ
ปลูกพืช (ฤดูแล้ง)

อายุการเก็บ
เก็บตลอดไป

เก็บตลอดไป

เก็บตลอดไป
เก็บตลอดไป

เก็บตลอดไป

1  ปี  
เก็บตลอดไป
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 10
งานบริหาร
จัดการน�้ำ
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หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
- รายงานสถานการณ์น�้ำ (ประจ�ำวัน)
- รายงานสถานการณ์น�้ำ (ประจ�ำ 
    สัปดาห์)
- รายงานข่าวสถานการณ์น�้ำ
10.3.2  รายงานด้านจัดสรรน�้ำ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- เอกสารประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การโครงการส่ ง น�้ ำ 
และบ� ำ รุ ง รั ก ษา และโครงการ
ชลประทาน
- เอกสารประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการฝ่ายส่งน�้ำ  และ
บ�ำรุงรักษา
10.3.3  รายงานด้านปรับปรุงบ�ำรุงรักษา
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- รายงานควบคุมภายในของส�ำนักฯ
10.3.4  รายงานด้านความปลอดภัยเขื่อน
แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- รายงานการตรวจสภาพทั่วไป
และ Digital File
  (Dam Inspection)
- รายงานการประเมินเขือ่ นด้วยสายตา
   โดยวิธดี ชั นีภาพ (Condition Index : CI)
-  รายงานการประเมินความมัน่ คงของ
เขื่อนด้วยเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อน (Dam Instrument : DI)
- รายงานการตรวจสภาพเขื่อนกรณี
  ฉุกเฉิน
- รายงานการประเมินความเสีย่ งของเขือ่ น
โดยวิธดี ชั นีความเสีย่ ง (Risk Index : RI)
- รายงานการศึกษา Dam Break
- รายงานการติดตัง้ เครือ่ งมือวัดพฤติกรรม
เขื่อน
- รายงานผลการตรวจวัดเครื่องมือวัด
  พฤติกรรมเขื่อน
- รายงานการซ่อมแซมและปรับปรุง
เขื่อนและอาคารประกอบเขื่อน
- รายงานการส่งมอบ
- รายงานวิชาการด้านวิศวกรรมธรณี

อายุการเก็บ

1  ปี

5  ปี
เก็บตลอดไป

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

10.3.5  รายงานด้านการใช้น�้ำชลประทาน
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
เก็บตลอดไป
หมวด 10
และ Digital File
งานบริหาร
จัดการน�้ำ 10.4 แบบรูปและรายการ (แบบก่อสร้าง)
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร เก็บตลอดไป
- แบบก่อสร้างและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน และ Digital File
10.5 เอกสารการขออนุญาตต่างๆ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
  (สัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุ)
- ส�ำเนาหนังสืออนุญาตการขอใช้ที่ราชพัสดุ
และทีด่ นิ ของรัฐประเภทอืน่ ทีก่ รมชลประทาน
ใช้ประโยชน์
- ส�ำเนาหนังสืออนุญาตและสัญญาเช่าการ
จัดหาประโยชน์  (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุ
10.6 แผนที่สถานีส�ำรวจอุทกวิทยา

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10 ปี

เก็บตลอดไป

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
              และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 11 11.1 การบริหารงานวิจัย
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
งานวิจยั พัฒนา
- ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
- ข้อเสนอโครงการวิจัย
- รายงานความก้าวหน้าและรายงานวิจัย
- การประเมินผลโครงการวิจัย
- ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
-  การเผยแพร่งานวิจยั เช่น การจัดนิทรรศการ

อายุการเก็บ
10 ปี

11.2 ยุทธศาสตร์งานวิจัย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10 ปี

11.3 การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
- นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- การพัฒนาการวิจัยในรูปแบบต่างๆ

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10 ปี

11.4 ข้อมูลด้านงานวิจัย
- ฐานข้อมูลนักวิจัย
- กระบวนการจัดท�ำงานวิจัย
- บทคัดย่องานวิจัย

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

10 ปี

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย      
              และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 12 12.1 งานตรวจสอบภายใน
12.1.1 กลุ่มตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบ
ภายในและ
12.1.2 งานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
พัฒนาระบบ
- ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
บริหาร
- หน่วยงานอื่น ได้แก่ ปปช. ปปท.
- หน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด

อายุการเก็บ

แยกตาม พ.ศ.

10 ปี

แยกตาม พ.ศ.

10 ปี

12.2 ค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
12.2.1 กรมชลประทาน
และ Digital File
- กรอบการจั ด ท� ำ ค� ำ รั บ รองการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
- ปฎิ ทิ น การจั ด ท� ำ ค� ำ รั บ รองการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
- รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
- รายละเอียดตัวชี้วัดค�ำรับรองการ
ปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ...กรมชลประทาน  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
- รายงานผลการประเมินตนเองใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ... รอบ 6 เดือน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
- รายงานผลการประเมิ น ตนเอง
ในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ..... รอบ 12 เดือน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

2  ปี
เก็บตลอดไป
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ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร
หมวด 12
งานตรวจสอบ
ภายในและ
พัฒนาระบบ
บริหาร

70

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

อายุการเก็บ

12.2.2  ส�ำนัก  กอง  กลุ่ม
แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
- รายละเอียดตัวชี้วัดค�ำรับรองการ
และ Digital File
  ปฏิบัติราชการ ส�ำนัก  กอง  กลุ่ม  
  ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
- รายงานผลการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติราชการ ส�ำนัก   กอง   กลุ่ม  
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ..... รอบ
6-12 เดือน

2  ปี
เก็บตลอดไป

12.3 การพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑ์คุณภาพ แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
และ Digital File
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
กรมชลประทาน 2557 - 2561
- แผนพัฒนาองค์การประจ�ำปี พ.ศ.
- นโยบายก�ำกับดูแลองค์การที่ดี
- PMQA หมวด 1 – 7
- การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (HR Scorecard)
- HR  Scorecard  2558
- สมรรถนะองค์กร
- การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ
  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำ
  ปี พ.ศ.  
- รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการ
  ภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.
- แนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหาร
  จัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ.  
- การสมัครขอรับรางวัล United Nations
  Public Service Awards ประจ�ำปี ค.ศ.
- Application Report รางวัลบริการภาครัฐแห่ง
  ชาติ พ.ศ.
- Application Report รางวัลคุณภาพการ
  บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ.  

2  ปี
เก็บตลอดไป

ตารางจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน
หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 12
- Application Report -  United Nations
งานตรวจสอบ
  Public Service Awards ประจ�ำปี ค.ศ.
- แผนพัฒนาองค์การประจ�ำปี พ.ศ.
ภายในและ
พัฒนาระบบ 12.4 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
บริหาร
และ Digital File
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
- แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค
  ราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
- รายงานผลการด�ำเนินงานตามแนวทางการ
    ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการประจ�ำ
  ปีงบประมาณ พ.ศ.... รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการด�ำเนินงานตามแนวทางการ
   ตรวจสอบ และ ประเมินผลภาคราชการประจ�ำ
  ปีงบประมาณ พ.ศ .... รอบ 12 เดือน
- รายงานผลความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน
   ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
  และประเมินผลภาคราชการของกระทรวง
   เกษตรและสหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
  รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
12.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
         ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ.
12.5.1 แบบประเมินแบบ Internal Integrity แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
&Transparency Assessment
และ Digital File
12.5.2   แบบประเมินแบบ External Integrity แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
&Transparency Assessment
และ Digital File
12.5.3   แบบประเมินแบบ Evidence – based แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
Integrity & Transparency
และ Digital File
Assessment
12.6 การจัดท�ำและวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงาน
12.6.1  ค�ำชีแ้ จงประกอบค�ำขอจัดตัง้ หน่วยงาน แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
และ Digital File
สหกรณ์

อายุการเก็บ

2  ปี
เก็บตลอดไป

2  ปี
เก็บตลอดไป
2  ปี
เก็บตลอดไป
2  ปี
เก็บตลอดไป

10  ปี
เก็บตลอดไป
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หมวดเอกสาร

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ

หมวด 12 12.7 งานด้านการจัดการความรู้ กรมชลประทาน แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
งานตรวจสอบ
- แผนการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
ภายในและ
- เอกสารประกอบการด�ำเนินการ กิจกรรมตาม
พัฒนาระบบ
  แผนประจ�ำปี
บริหาร
- เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้
- แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความรู้ แยกตามชือ่ แฟ้มเอกสาร
- ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้
12.8 งานควบคุมภายใน

แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร

อายุการเก็บ
10 ปี

5 ปี

๑๐ ปี

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย       
              และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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หมวดเอกสาร
หมวด 13
การต่าง
ประเทศ

หมวดหมู่ย่อย/ประเภทเอกสาร/ตัวอย่างเอกสาร
วิธกี ารเก็บรักษาเอกสาร
ที่จัดเก็บ
13.1 ข้อมูลด้านต่างประเทศ และบันทึกข้อตกลง แยกตามชื่อแฟ้มเอกสาร
(MOU)
และ Digital File
-  ข้อมูลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
   และความช่วยเหลือกับต่างประเทศ
-  ความร่วมมือระดับทวิภาคี
-  ความร่วมมือระดับพหุภาคี
-  งานแปลเอกสาร  และโครงการอบรมทักษะ
   ภาษาอังกฤษ

อายุการเก็บ
เก็บตลอดไป

หมายเหตุ : เมือ่ ครบอายุการเก็บตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด  ให้ดำ� เนินการท�ำลายหรือส่งมอบเอกสารตามกฎหมาย
              และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 4 การบริหารเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ตามที่กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารราชการ ได้แก่  พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.
2556   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544    
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    ได้ก�ำหนด
แนวทางและวิธีปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้แล้ว
เพือ่ ให้การด�ำเนินการเกีย่ วกับเอกสารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ของกรมชลประทาน อย่างถูกต้องสอดคล้องตาม
กฎหมายและระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ  กรณีเป็นเอกสารทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จทัง้ ทีค่ รบอายุการเก็บและอยูร่ ะหว่างการ
เก็บรักษา   ซึ่งบางหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะฝากเอกสารดังกล่าวเก็บไว้ที่ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติโดยยังไม่ครบ
อายุการเก็บ หรือต้องการจัดเก็บไว้ทหี่ น่วยงานตลอดไปเพื่อสะดวกในการค้นคว้า และเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
กั บ ประวั ติ ห น่ ว ยงาน และความเป็ น มาในการด� ำ เนิ น งาน  กรมชลประทานจึ ง ได้ ก� ำ หนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารให้
ส�ำนัก/กองเป็นแนวทางในการปฏิบัติแต่ละกรณี ดังนี้
1.  การฝากเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ (กรณีไม่ครบอายุการเก็บ)
-  ขั้นตอนการฝากเก็บเอกสารประวัติศาสตร์  
-  รายละเอียดกระบวนงานการฝากเก็บเอกสารประวัติศาสตร์
2.  การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ (กรณีครบอายุการเก็บ)
-  ขั้นตอนการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์
-  รายละเอียดกระบวนงานการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์
3.   การขอท�ำความตกลงจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ไว้ที่หน่วยงาน (กรณีครบอายุการเก็บ)
-  ขั้นตอนการขอท�ำความตกลงจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ไว้ที่หน่วยงาน
-  รายละเอียดกระบวนงานการขอท�ำความตกลงจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ไว้ที่หน่วยงาน
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YES

YES

NO

กรมรับทราบ

คณะกรรมการ/ควบคุมการทาลายและรายงานกรม (รองอธิบดีตามสายงาน) ทราบ

รอผลการพิจารณาจากสานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ

พร้ อมแนบบัญชีหนังสือขอทาลาย

สานัก/กอง ลงนามหนังสือถึงสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ส่วนกลาง/ภูมิภาค

กรม (รองอธิบดีตามสายงาน)
พิจารณาสั่งการ

(รองตามสาย)

คณะกรรมการพิจารณาหนังสือขอทาลาย
ตามบัญชีหนังสือ และรายงานผลเสนอกรม

หน่วยเก็บจัดทาบันทึกหรือคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทาลายหนังสือ
พร้อมแนบบัญชีหนังสือขอทาลาย เสนอกรม (รองอธิบดีตามสายงาน)
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ

หน่วยเก็บจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฯ

สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอำยุกำรเก็บ

ทำลำย

ทั่วไป ประวัติศาสตร์

หนังสือ/เอกสำร ทั่วไป

ให้เก็บหนังสือ

YES

NO

กรมรับทราบ

คณะกรรมการด
าเนินการส่งมอบเอกสารประวั
ติศาสตร์บดีตามสายงาน) ทราบ
คณะกรรมการรายงานกรม
(รองอธิ

คณะกรรมการด
าเนินการส่งมอบเอกสารประวั
าสตร์
รอผลการตรวจรั
บเอกสารจากสติศานั
กหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ส่งมอบเอกสารให้สานักหอจดหมายเหตุชาติส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค

จัดทาหนังสือถึงสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง/ภูมิภาคพร้อม
แนบบัญชีสง่ มอบเอกสารประวัติศาสตร์ จานวน ๒ ชุด

กรม (รองอธิบดีตามสายงาน)
พิจารณาสั่งการ

คณะกรรมการพิจารณาบัญชีส่งมอบ
เอกสารประวัติศาสตร์ และ
รายงานผลเสนอกรม

จัดทาบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์
พร้อมแนบบัญชีส่งมอบเอกสารเสนอกรม (รองอธิบดีตามสายงาน )
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำรวจหนังสือประวัติศำสตร์ที่หน่วยงำนไม่ประสงค์จะเก็บ
รักษำและครบกำหนดอำยุกำรเก็บตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่ งสานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ

เอกสำรไว้ที่หน่วยงำน

ขอทำควำมตกลงจัดเก็บ

ดาเนินการจัดเก็บเอกสารไว้ที่
หน่วยงานตามความตกลง

รอผลการพิจารณาจากสานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค

ทาหนังสือข้อตกลงขอเก็บเอกสาร
ประวัติศาสตร์พร้อมแนบบัญชี
เอกสารประวัติศาสตร์ที่หน่วยงาน
ขอเก็บเองถึงสานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติส่วนกลาง/ภูมิภาค

จัดทาบัญชีเอกสารประวัติศาสตร์ที่
หน่วยงานขอเก็บเองตามแบบที่ ๒๒ ท้าย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

สารวจเอกสารประวัติศาสตร์ที่ครบอายุการ
เก็บตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานประสงค์จะเก็บรักษาไว้ที่
หน่วยงาน

เอกสำรประวัติศำสตร์

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

การดาเนินการกับหนังสือที่ครบอายุการเก็บ

ขั้นตอนการฝากเก็บเอกสารประวัติศาสตร (ยังไมครบอายุการเก็บ)

สํารวจเอกสารที่ประสงคจะฝากเก็บ
สํานัก/กอง
ดําเนินการจัดเก็บ
เอกสารไวที่
หนวยงาน

ติดตอประสานสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนกลาง/
สวนภูมิภาค พรอมตัวอยางหนังสือ
NO
YES
จัดทําบัญชีฝากเก็บตามแบบที่ ๒๓ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ พรอมดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีฝากเก็บเอกสารตามที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติกําหนด

ทําหนังสือและสงเอกสารฝากเก็บใหสํานักหอ
จดหมายเหตุฯสวนกลาง/ภูมิภาค

รอผลการตรวจรับเอกสารจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

สํานัก/กองรับทราบ

หมายเหตุ
76

เมื่อครบอายุการฝากเก็บหนวยงานตองทําหนังสือสงมอบเอกสารฝากเก็บใหสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ

77

๓

๒

๑

ลําดับ

๒

เหตุแห่งชาติกําหนด

ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีฝากเก็บตามที่สํานักหอจดหมาย

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อม

จัดทําบัญชีฝากเก็บตามแบบที่ ๒๓ ท้ายระเบียบสํานัก

ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค พร้อมตัวอย่างหนังสือ

ติดต่อประสานสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สํารวจเอกสารที่ประสงค์จะฝากเก็บ

เริ่ม

ผังกระบวนงาน

สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

ติดต่อประสานสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค พร้อมตัวอย่างหนังสือ

เมื่อได้รับการตอบรับจากสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว
ให้จัดทําบัญชีเอกสารฝากเก็บตามแบบที่ ๒๓ ท้ายระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยมี
ต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับพร้อมดําเนินการตามขั้นตอนและวิธี
ฝากเก็บตามที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกําหนด

สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

ผู้รับผิดชอบ

สํานัก/กอง สํารวจเอกสารประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ครบอายุการ
เก็บและประสงค์จะฝากเก็บที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ส่วนกลาง/ภูมิภาค

รายละเอียดงาน

รายละเอียดกระบวนงานการฝากเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ (ยังไม่ครบอายุการเก็บ)

พ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้ วยการ
รักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

กฎหมาย ระเบียบ อ้างอิง
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๔

๖

๕

ลําดับ

จบ

สํานัก/กอง รับทราบ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รอผลการตรวจรับเอกสารฝากเก็บจากสํานัก

จดหมายเหตุแห่งชาติสว่ นกลาง/ส่วนภูมิภาค

ทําหนังสือและส่งเอกสารฝากเก็บให้สํานักหอ

๒

ผังกระบวนงาน

สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

สํานัก/กอง รับทราบการฝากเก็บ

สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

ผู้รับผิดชอบ

รับแจ้งผลการตอบรับเอกสารฝากเก็บพร้อมรับหลักฐานการ
ฝากเก็บคืน ๑ ชุด

ทําหนังสือและส่งเอกสารฝากเก็บให้สํานักหอจอหมายเหตุ
แห่งชาติสว่ นกลาง/ส่วนภูมิภาค ตามขั้นตอนและวิธกี ารที่
สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกําหนด

รายละเอียดงาน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖๐

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๔๕๘ และระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

กฎหมาย ระเบียบ อ้างอิง

กกก

ที่ กษ 03××/

สํานัก/กอง..(สวนกลาง).
กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. 10300
2558

เรื่อง ขอฝากเก็บเอกสาร
เรียน ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ/หัวหนาหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ...
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีเอกสารฝากเก็บ จํานวน แผน
ดวยสํานัก/กอง................กรมชลประทาน มีเอกสารที่มีความสําคัญที่ปฏิบัติงานเสร็จแลวแต
ยังไมครบอายุการเก็บ จํานวน.....รายการ (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย) ในการนี้ เพื่อใหการจัดเก็บเอกสาร
ที่มีความสําคัญเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิธี จึงขอฝากเอกสารดังกลาวไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ/
สํานักหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ...
ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดอายุการเก็บแลว สํานัก/กอง จะไดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป..........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ผูอํานวยการสํานัก/กอง...
สวน/กลุม/ฝาย....
โทร. 0 2××× ××××
โทรสาร 0 2××× ××××
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
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แบบที่ ๒๓

บัญชีฝากหนังสือ
ประจําป..............................
กระทรวง...........................................................
กรม......................................................................
วันที่....................................................
สํานัก/กอง..........................................................
แผนที่............
ขอฝากหนังสือไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ........................................ ตามรายการขางลางนี้

ลําดับที่ รหัสแฟม

ที่

ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ

ลงชื่อผูฝาก............................................
(.........................................)
ตําแหนง...............................................
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เรื่อง

หมายเหตุ

ลงชื่อผูรับฝาก...............................................
(...............................................)
ตําแหนง..........................................................

ขั้นตอนการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร (ครบอายุการเก็บ)
สํารวจเอกสารประวัติศาสตรที่ไมประสงคจะเก็บรักษาและครบอายุการ
เก็บตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของและจัดทําบัญชีสงมอบเอกสาร
ประวัติศาสตรตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ

จัดทําบันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการสงมอบเอกสารประวัติศาสตรพรอม
แนบบัญชีสงมอบเสนอกรม (รองอธิบดีตามสายงาน) ตามคําสั่งกรม
กรมชลประทานที
ชลประทานที่ ข ่ ข// ) )เพืเพี่อ่อพิพิจจารณาอนุ
ารณาอนุมมัตัติ ิ

คณะกรรมการพิจารณาบัญชีสงมอบและ
รายงานผลเสนอกรม (รองอธิบดีตามสายงาน)

เก็บรักษาไวที่
หนวยงาน
หรือพิจารณา
ใหทําลาย

NO

กรม (รองอธิบดีตามสายงาน)
พิจารณาสั่งการ
YES
จัดทําหนังสือถึงสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนกลาง/ภูมิภาค
พรอมแนบบัญชีสงมอบเอกสารประวัติศาสตร จํานวน ๒ ชุด
สงมอบเอกสารใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนกลาง/สวนภูมิภาค

รอผลการตรวจรับเอกสารจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

คณะกรรมการรายงานกรม (รองอธิบดีตามสายงาน) เพื่อทราบ
กรม (รองอธิบดีตามสายงาน) รับทราบ
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๒

๑

ลําดับ

๒

เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการส่งมอบเอกสาร

ตามสายงาน)ตามคําสัง่ กรมชลประทานที่ ข...../....)

ประวัติศาสตร์พร้อมแนบบัญชีเสนอกรม (รองอธิบดี

จัดทําบันทึกขอแต่งตัง้ คณะกรรมการส่งมอบเอกสาร

สํานักนายกรัฐตรี

ประวัติศาสตร์ตามแบบที่ ๒๑ ท้ายระเบียบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทําบัญชีส่งมอบเอกสาร

เก็บรักษาและครบอายุการเก็บตามกฎหมายและ

สํารวจเอกสารประวัติศาสตร์ที่ไม่ประสงค์จะ

เริ่ม

ผังกระบวนงาน

จัดทําบันทึกขอแต่งตัง้ คณะกรรมการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์
พร้อมแนบบัญชีเสนอกรม (รองอธิบดีตามสายงาน) ตามคําสัง่
กรมชลประทานที่ ข...../....) เพือ่ พิจารณาอนุมัติ

สํารวจเอกสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๘และ ๕๙ ที่
หน่วยงานไม่ประสงค์เก็บรักษาและครบอายุการเก็บในปีนั้น

รายละเอียดงาน

รายละเอียดกระบวนงานส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ (ที่ครบอายุการเก็บ)

สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

ผู้รับผิดชอบ

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

กฎหมาย ระเบียบ อ้างอิง
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๔

๓

ลําดับ

๓

พิจารณาสัง่ การ

กรม (รองอธิบดีตามสายงาน)

(รองอธิบดีตามสายงาน)

ส่งมอบและรายผลเสนอกรม

คณะกรรมการพิจารณาบัญชี

๒

ผังกระบวนงาน

กรม (รองอธิบดีตามสายงาน) พิจารณาสัง่ การให้ดาํ เนินการส่งมอบ
เอกสารประวัติศาสตร์

คณะกรรมการพิจารณารายการในบัญชีส่งมอบเอกสาร
ประวัติศาสตร์และรายงานเสนอกรม (รองอธิบดีตามสายงาน)
พิจารณาสัง่ การ

รายละเอียดงาน

กรม (รองอธิบดีตามสาย
งาน)

คณะกรรมการส่งมอบ
เอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข...../.... เรื่อง การ
มอบอํานาจ..

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

กฎหมาย ระเบียบ อ้างอิง
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๖

๕

ลําดับ

๔

ส่วนกลาง/ภูมิภาค

ส่งมอบเอกสารให้สํานักหอจดหมายเหตุฯ

เอกสาร จํานวน ๒ ชุด

แห่งชาติสว่ นกลาง/ภูมิภาค พร้อมแนบบัญชี

จัดทําหนังสือถึงสํานักหอจดหมายเหตุ

๓

ผังกระบวนงาน

ดําเนินการส่งมอบเอกสารตามบัญชี

จัดทําหนังสือส่งมอบเอกสารประวัตศิ าสตร์ พร้อมแนบบัญชี
เอกสารจํานวน ๒ ชุด

รายละเอียดงาน

คณะกรรมการส่งมอบ
เอกสาร

สํานัก/กอง หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

ผู้รับผิดชอบ

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๒
) พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๒
) พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

กฎหมาย ระเบียบ อ้างอิง
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๙

๘

๗

ลําดับ

จบ

กรม (รองอธิบดีตามสายงาน) รับทราบ

เพื่อทราบ

คณะกรรมการรายงานกรม (รองอธิบดีตามสายงาน)

รอผลการตรวจรับเอกสารจากสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๔

ผังกระบวนงาน

รับทราบผลการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์

คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับเอกสารเพื่อเสนอกรม
(รองอธิบดีตามสายงาน) รับทราบพร้อมแนบหลักฐานการ
รับเอกสาร

รอผลแจ้งตอบรับเอกสารจากสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พร้อมรับคืนหลักฐานบัญชีการรับหนังสือ จํานวน ๑ ชุด

รายละเอียดงาน

กรม (รองอธิบดีตามสาย
งาน)

คณะกรรมการส่งมอบ
เอกสาร

คณะกรรมการส่งมอบ
เอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๒
) พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๒
) พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และ๑๕ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๒
) พ.ศ. ๒๕๔๘

กฎหมาย ระเบียบ อ้างอิง

ก

ที่ กษ 03××/

สํานัก/กอง..(สวนกลาง).
กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. 10300
2558

เรื่อง ขอสงมอบเอกสารที่มีอายุครบ 20 ป
เรียน ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ/หัวหนาหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ...
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีสงมอบเอกสารประวัติศาสตร จํานวน แผน
ดวยสํานัก/กอง................กรมชลประทาน ไดสํารวจและตรวจสอบเอกสารที่มีอายุการเก็บ
ครบ 20 ปแลว มีความประสงคจะสงมอบเปนเอกสารประวัติศาสตร จํานวน....รายการ เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่กําหนดเกี่ยวกับการบริหารเอกสารประวัติศาสตร สํานัก/กอง.................จึงขอสงมอบ
เอกสารดังกลาวเพื่อใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ/หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ...พิจารณาดําเนินการ
ตอไป รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

ผูอํานวยการสํานัก/กอง...
สวน/กลุม/ฝาย....
โทร. 0 2××× ××××
โทรสาร 0 2××× ××××
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :
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แบบที่ ๒๑

บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป
ประจําป.....................
กระทรวง......................................................................
กรม...............................................................................
วันที่.........................................................................................
สํานัก/กอง .................................................................
แผนที่......................
ขอสงหนังสือครบ ๒๐ ป มาเก็บไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรตามรายการขางลางนี้
ลําดับที่ รหัสแฟม

ที่

ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ

ลงชื่อผูมอบ ..........................................................................
(.......................................................................)
ตําแหนง ...............................................................................

เรื่อง

หมายเหตุ

ลงชื่อผูรับมอบ .......................................................................
(...............................................................)
ตําแหนง ....................................................................................
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ขั้นตอนการขอทําความตกลงจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์

สํารวจเอกสารประวัติศาสตร์ที่ครบอายุการเก็บรักษาตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและประสงค์จะเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงาน

จัดทําบัญชีเอกสารประวัติศาสตร์ที่หน่วยงานขอเก็บเองตามแบบที่
๒๒ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ
แนบท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯจํานวน ๒ ชุด

จัดทําหนังสือข้อตกลงขอเก็บเอกสารประวัติศาสตร์พร้อมแนบ
บัญชีเอกสารประวัติศาสตร์ทหี่ น่วยงานขอเก็บเอง
ถึงสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
ดําเนินการส่งมอบเอกสาร
ประวัติศาสตร์
รอผลการพิจารณาจากสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
NO
YES
ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร
ไว้ที่หน่วยงานตามความตกลง
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2

1



2

กกศ



กกก

ก 



ก

ก/ก 




กก ก/ก 
ก   


ก 
กก ก/ก
กก



พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา
14 และ15 และตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา
14 และ15 และตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544

ก 


กกกก  (กกก)
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ก/ก 




กก
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ก/

กกก
ก/กกก
 ก/ก



พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา
14 และ15 และตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา
14 และ15 และตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544

ก 
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5





/ก/ก กกก
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ก

 ก/ก กกก
กกก
ก



ก/ก 




พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา
14 และ15 และตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544

ก 


กกก

ที่ กษ 03××/

สํานัก/กอง..(สวนกลาง).
กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. 10300
2558

เรื่อง ขอทําความตกลงเก็บเอกสารประวัติศาสตรไวที่หนวยงาน
เรียน ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ/หัวหนาหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ...
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายการเอกสาร จํานวน แผน
ดวยสํานัก/กอง................กรมชลประทานมีเอกสารประวัติศาสตรสําคัญที่ครบอายุการเก็บ
ซึ่งตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดใหหนวยงานจัดสงใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ/สํานักหอ
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ......แตเนื่องจากเอกสารดังกลาวมีความสําคัญตอหนวยงาน ใชในการศึกษา
คนควาและอางอิง
ในการนี้ จึงขอทําความตกลงจัดเก็บเอกสารดังกลาวไวที่สํานัก/กอง.............เพื่อประโยชน
ในทางราชการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ผูอํานวยการสํานัก/กอง...
สวน/กลุม/ฝาย....
โทร. 0 2××× ××××
โทรสาร 0 2××× ××××
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :

92

แบบที่ ๒๒

บับัญญชีชีอหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง
ประจําป......................................
กระทรวง............................................................................
กรม......................................................................................
วันที่.............................................................................
สํานัก/กอง.........................................................................
แผนที่......................
ลําดับที่

รหัสแฟม

ที่

ลงวันที่

เรื่อง

หมายเหตุ

93

บรรณานุกรม

94

กรมศิลปากร

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ (พิมพครั้งที่ 2)
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2558

กรมศิลปากร

คูมือการจัดทําตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารหนวยงานของรัฐ
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2557

กรมศิลปากร

การสงมอบเอกสารประวัติศาสตรและการทําลายเอกสาร (เอกสารประกอบการสัมมนา)
กรุงเทพมหานคร : กลุมวิจัยและบริหารเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2552

ภาคผนวก

95

96

97

98

99

100
เอกสาร
หมวดหมู
เอกสาร

เอกสาร
ศึกษา วิเคราะหและจัดทําหมวดหมู
เอกสาร

ประชุ ม คณะทํ า งานจั ด ทํ า มาตรฐานการจั ด เก็ บ เอกสารของ
กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2558 (15 พ.ค. 2558)
(ทบทวนหมวดหมูยอย และกําหนดอายุการเก็บ)

พิจารณาใหความเห็นตารางการเก็บรักษาเอกสารราชการของกรม
ที่นําเสนอในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2558

3

4

5

ตารางแสดงความคิดเห็น
การจัดเก็บเอกสารเปน
รายหมวด

คณะทํางาน
สํานัก/กอง/กลุม

ตารางการจัดเก็บเอกสาร คณะทํางาน
ของกรม จากการประชุม
กลุมยอย

คณะทํางาน

คณะทํางาน
รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2558

ผูรับผิดชอบ

ประชุ ม คณะทํ า งานจั ด ทํ า มาตรฐานการจั ด เก็ บ เอกสารของ
กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2558 (6 มี.ค. 2558)

2

ผลผลิตของงาน

ฝายบริหาร
ทั่วไป
สํานักงาน
เลขานุการกรม

เสนออธิ บ ดี กรมชลประทาน แต งตั้ งคณะทํ า งานจั ด ทํ า มาตรฐาน
การจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน

1

.. ก.. .. .. .. .. ก.. .. ก..

ป พ.ศ. 2558
คําสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 115/2558
ลงวันที่ 3 ก.พ. 2558
และคําสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 171/2558
ลงวันที่ 2 มี.ค. 2558

กิจกรรม/ขั้นตอน

ลําดับ

ปฏิทินการดําเนินงานจัดทําคูมือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน

101

หนวยงาน (สํานัก/กอง/กลุม) พิจารณาปรับปรุงตารางการจัดเก็บ
เอกสารของกรมชลประทาน ครั้งสุดทาย

เสนออธิบดีกรมชลประทานเห็นชอบใหประกาศใชตารางการจัดเก็บ
เอกสารของกรมชลประทาน

จัดทําคูมือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน

7

8

9

10 ดํ า เนิ น การจั ด พิ ม พ คู มื อ มาตรฐานการจั ด เก็ บ เอกสารของ
กรมชลประทาน

ประชุ ม คณะทํ า งานจั ด ทํ า มาตรฐานการจั ด เก็ บ เอกสารของ
กรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2558 (9 มิ.ย. 2558)
และก�
ำหนดอายุ
เก็กบารเก็
เอกสารของกรม
(สรุปผลการจัดหมวดหมู
และกํ
าหนดอายุ
บเอกสารของกรม)

6

ลําดับ กิจกรรม/ขั้นตอน
.. ก.. .. .. .. .. ก.. .. ก..

ป พ.ศ. 2558

ปฏิทินการดําเนินงานจัดทําคูมือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหาร
ทั่วไป
สํานักงาน
เลขานุการกรม

คณะทํางาน

คูมือมาตรฐานการจัดเก็บ ฝายบริหาร
เอกสารของกรม
ทัว่ ไป
ชลประทาน
สํานักงาน
เลขานุการกรม

รางคูมือมาตรฐานการ
จัดเก็บเอกสารของกรม
ชลประทาน

บันทึกใหความเห็นชอบ

ตารางการจัดเก็บเอกสาร คณะทํางาน
สํานัก/กอง/กลุม
ของกรมชลประทานที่
ปรับปรุงแกไข

รายงานการประชุมครั้งที่ คณะทํางาน
3/2558

ผลผลิตของงาน
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ภาพกิจกรรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะ
ดานงานสารบรรณสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน
จํานวน 2 รุน (27 - 30 พฤษภาคม 2557)
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การประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน

ประชุมครั้งที่ 1/2558 (6 มีนาคม 2558)

ประชุมครั้งที่ 2/2558 (15 พฤษภาคม 2558)

ประชุมครั้งที่ 3/2558 (6 มิถุนายน 2558)

104

