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คูมือการปฏิบัติงาน
หนวยงาน : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมงานพาณิชยตางประเทศ
องคความรู : การพัฒนาระบบงานพาณิชยตางประเทศ (การจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส OneDrive และระบบ e-less)
1. วัตถุประสงค (ของกระบวนการทํางาน)
1) เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรกระทรวง ที่เนนเรื่องการนํา
นวัตกรรมมาพัฒนาระบบการทํางาน
2) เพื่อจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ/ระเบียบ สะดวกตอการคนหาขอมูล/เอกสาร
3) ประหยัดคาใชจาย และพื้นทีใ่ นการจัดเก็บเอกสาร
4) เพื่อใหการผลักดัน/ประสานงาน/ติดตาม และประเมินผลการสงเสริมการคาระหวางประเทศเปนไป
อยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5) ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถแบงปน (share) ขอมูลกันได และสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต (อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด)
1) สรุป/วิเคราะห และตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของขอมูล/หนังสือราชการของคณะผูแทน
ถาวรไทยประจําองคการการคาโลกและทรัพยสินทางปญญา (คผท.) สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ (สพต.)
ณ กรุงวอชิงตัน สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ(สพต.) ณ กรุงบรัสเซลส สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ
(สพต.) ณ กรุงปกกิ่ง กอนนําเสนอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ
2) ติดตาม/ประสานงาน ขอสั่งการใหกับ คผท. สพต. ทั้ง 3 แหง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) กลุมงาน พต. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอสั่งการของผูบริหาร และจัดเก็บเอกสารเขา
ระบบ OneDrive ระบบ e-less และแฟมสะสมงานของกลุมงาน พต. (โดยระบบ Onedrive มีการรักษาความ
ปลอดภัย 2 ชั้น คือ การใสรหัสผานกอนเขาอีเมลลเพื่อดึงขอมูล/เอกสารที่ คผท. สพต. และหนวยงานตางๆ
สงมา และใสรหัสผานกอนเขาระบบ OneDrive โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้นที่จะเขาระบบ/แบงปนขอมูล
กันได ในสวนของระบบ e-less ก็มีการรักษาความปลอดภัยเชนเดียวกัน โดยผูที่เห็นเอกสารและทราบขอมูล
ตางๆ ได จะตองมี User ในการเขาใช และที่สําคัญกวานั้น จะสามารถติดตามและเห็นไดเฉพาะเจาหนาที่ที่มี
ความเกี่ยวของในการดําเนินการเอกสารฉบับนั้นๆ หากมี User ในเขาใชงานระบบดังกลาวฯ แตไมมีความ
เกี่ยวของในการดําเนินการก็จะไมสามารถเขาถึงเอกสารฉบับดังกลาวได)
3. คําจํากัดความ (อธิบายความหมายของคําศัพทเฉพาะกรณีที่มิไดเปนที่เขาใจโดยทั่วไป เชน คําเฉพาะ เปนตน)
“OneDrive” คือพื้นที่ที่จัดเก็บขอมูลระบบคลาวด เปนพื้นที่จัดเก็บขอมูลขอมูลสวนบุคคลแบบออนไลนที่
ไมเสียคาใชจาย สามารถจัดเก็บขอมูลสําคัญตางๆ อาทิ รูปภาพ วีดีโอ เอกสารในรูปแบบ Microsofe office
PDF และอื่นๆ ซึ่งสามารถเปดดูไดจากอุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ เชน แท็บแล็ต แล็ปท็อป รวมถึงบนคอมพิวเตอร
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พีซี นอกจากนี้ OneDrive มีพื้นที่จัดเก็บขอมูล 7 GB ผูใชไมจําเปนตองสงไฟลเอกสารทางอีเมลหรือพกพา
Flash Drive ซึ่งระบบดังกลาวฯ มีความปลอดภัยและสามารถเขาถึงไดงาย
“e-less” คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่ทางกระทรวงฯ จัดใหมีการใชในการ บันทึกรับ-สงขอมูล/
คนหา ติดตามเอกสารแกหนวยงานที่เกี่ยวของภายในองคกร ซึ่งระบบดังกลาวสามารถแนบเอกสารสงไปพรอม
กับระบบได ทั้งนี้เอกสารและขอมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกลาวจะสามารถตรวจสอบและมองเห็นได
เฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้น
4. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบตั้งแตผูอนุมัติถึงผูปฏิบัติวาตําแหนงอะไรและมี
หนาที่อะไร)
กิจกรรม
เปาหมายของกิจกรรม
อนุมัติ ควบคุม-ดูแลการปฏิบัติงานตางๆ - เพื่อใหขอมูลถูกตอง
ครบถวน กอนนําเสนอผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงฯ
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบความ
- เพื่อใหขอมูลมีประสิทธิภาพ
ถูกตองของขอมูลและการดําเนินการใน และลดความผิดพลาดในการ
การใชระบบการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
- แกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน - เพื่อใหการปฏิบัติงานแลว
ในระดับที่ซับซอน
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
- กลั่นกรอง/ตรวจทานความถูกตองของ - เพื่อนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง
ขอมูล
ครบถวน
- ศึกษา/วิเคราะห และสรุปสาระสําคัญ - เพื่อนําเสนอขอมูลทีส่ ั้น
ของขอมูลกอนนําเสนอผูบริหาร
กระชับ เขาใจงาย และงายตอ
ระดับสูงของกระทรวงฯ
การตัดสินใจของผูบริหาร
- รวบรวม/จัดเก็บขอมูลและเอกสารที่ ระดับสูงของกระทรวงฯ
เกี่ยวของ โดย Save จากระบบ e-less
ลงระบบ OneDrive
- ติดตาม/ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
- ลงรับเอกสารของ คผท. และ สพต.
- เพื่อใหงายตอการติดตาม
ทั้ง 3 แหง ที่เขามาทางระบบ e-less ประสานงานกับหนวยงานที่
และ e-mail : boca@moc.go.th
เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว และ
(เรื่องลับ)
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
- ติดตามขอมูลและประสานขอสั่งการ กําหนด
ทางระบบ e-less และรวบรวมเอกสาร
ลง OneDrive
-ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

ผูรบั ผิดชอบ
ผอ. กยผ.
หัวหนากลุมงาน พต.

นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ/
นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ

พนักงานราชการ
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผังกระบวนการ (เขียน Work flow)
5.1.1 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (หนังสือปกติ)
คผท. และ สพต. ทั้ง 3 แหง (ผูสง)
สงหนังสือทางระบบ e-less

สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง)
ลงรับหนังสือเขา สป.พณ.

กยผ. (พต.)
วิเคราะห/สรุป/ตรวจทาน

กยผ. (ผาน ผอ.กยผ.)
นําเสนอ

รองปลัดฯ (ดานการตางประเทศ)
นําเสนอ

ปลัดฯ/รมช./รมว.

ทราบ/มอบหมาย/สั่งการ

ทราบ/มอบหมาย/สั่งการ

สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง)
สง

ผูรับมอบหมาย

สง/cc

กยผ.(พต)

รวบรวม/ประสานงาน/
แจงขอสั่งการ
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5.1.2 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (หนังสือลับ)
คผท. และ สพต. ทั้ง 3 แหง (ผูสง)
สงหนังสือทาง e-mail: boca@moc.go.th

กยผ. (พต.)

สงเลขทางระบบ e-less

สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง)

ปริ้นเอกสาร/
วิเคราะห/สรุป/
ตรวจทาน

ลงรับหนังสือเขา สป.พณ.

กยผ. (ผาน ผอ.กยผ.)
นําเสนอ

รองปลัดฯ (ดานการตางประเทศ)
นําเสนอ

ปลัดฯ/รมช./รมว.

ทราบ/มอบหมาย/สั่งการ

ทราบ/มอบหมาย/สั่งการ

สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง)
สง

ผูรับมอบหมาย

สง/cc

กยผ.(พต)

รวบรวม/ประสานงาน/
แจงขอสั่งการ
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5.1.3 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (หนังสือดานการเงิน)
คผท. และ สพต. ทั้ง 3 แหง (ผูสง)
สงหนังสือทางระบบ e-less

สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง)
ลงรับหนังสือเขา สป.พณ.

กยผ. (พต.)
วิเคราะห/สรุป/ตรวจทาน

กยผ. (ผาน ผอ.กยผ.)
นําเสนอ

กยผ. (ผาน ผอ.กยผ.)
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ/นําเสนอ

รองปลัดฯ (ดานการตางประเทศ)
นําเสนอ

ปลัดฯ/รมช./รมว.

ทราบ/มอบหมาย/สั่งการ

ทราบ/มอบหมาย/สั่งการ

สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง)
สง

ผูรับมอบหมาย

สง/cc

กยผ.(พต)

รวบรวม/ประสานงาน/
แจงขอสั่งการ
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (บรรยายแตละขั้นตอนของ Work flow)
5.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (หนังสือปกติ)
1) คผท. และสพต. ทั้ง 3 แหง สงหนังสือผานทางระบบ e-less โดยไมสงตนฉบับ
ไปยัง สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง)
2) สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง) ดําเนินการปริ้น/ลงรับเอกสารของ คผท. และ
สพต. ทั้ง 3 แหง ทางระบบ e-less และสงไปยัง กยผ.
3) กลุมงาน พต. (กยผ.) ดําเนินการดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
หลังจากที่ไดรับหนังสือ
- พนักงานราชการ ดําเนินการลงรับหนังสือเขา ลงในระบบ OneDrive
- นั ก วิ ชาการพาณิชยชํานาญการ/นักวิ ชาการพาณิ ชยปฏิบัติการ กลั่นกรอง/
ตรวจสอบ วิเคราะห และสรุปสาระสําคัญของขอมูลของ คผท. และ สพต.ทั้ง 3 แหง เตรียมนําเสนอผูบริหาร
และรวบรวมเอกสารไวในระบบ OneDrive
- หัวหนากลุมงาน พต. ควบคุม ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของ
ขอมูล และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
- ผอ. กยผ. ตรวจสอบความถูกตองและนําเสนอรองปลัดฯ (ดานการตางประเทศ)
4) รองปลัดฯ (ดานการตางประเทศ) ทราบ/มอบหมาย/สั่งการ หรือนําเสนอปลัดฯ
รมช. รมว. เพื่อโปรดพิจารณา/โปรดทราบ มอบหมายและสั่งการตอไป
5) กองกลางประสานแจงผูรับมอบหมายเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
6) กยผ. (กลุมงาน พต.) ประสานแจงขอสั่งการใหกับคผท. สพต. ทั้ง 3 แหงและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทางระบบ e-less และ
รวบรวบขอมูลไวในระบบ OneDrive
5.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (หนังสือลับ)
1) คผท. และสพต. ทั้ง 3 แหง สงหนังสือผานทาง E-mail: boca@moc.go.th
(กยผ. กลุม งาน พต.) และสงเลขหนังสือทางระบบ e-less ไปที่ สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง)
2) สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง) ดําเนินการปริ้น/ลงรับเอกสารของ คผท. และ
สพต. ทัง้ 3 แหง ทางระบบ e-less และสงไปยัง กยผ.
3) กลุมงาน พต. (กยผ.) ดําเนินการดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
หลังจากที่ไดรับหนังสือ
- พนักงานราชการ ดําเนินการลงรับหนังสือเขา ลงในระบบ OneDrive
- นั ก วิ ชาการพาณิชยชํานาญการ/นักวิ ชาการพาณิ ชยปฏิบัติการ กลั่นกรอง/
ตรวจสอบ วิเคราะห และสรุปสาระสําคัญของขอมูล ของ คผท. และ สพต.ทั้ง 3 แหง เตรียมนําเสนอผูบริหาร
และรวบรวมเอกสารไวในระบบ OneDrive
- หัวหนากลุมงาน พต. ควบคุม ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของ
ขอมูล และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
- ผอ. กยผ. ตรวจสอบความถูกตองและนําเสนอรองปลัดฯ (ดานการตางประเทศ)
4) รองปลัดฯ (ดานการตางประเทศ) ทราบ/มอบหมาย/สั่งการ หรือนําเสนอปลัดฯ
รมช. รมว. เพื่อโปรดพิจารณา/โปรดทราบ มอบหมายและสั่งการตอไป
5) สารบรรณ สป.พณ. ประสานแจงผูรับมอบหมาย
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6) กลุมงาน พต. (กยผ.) ประสานแจงขอสั่งการใหกับ คผท. สพต. ทั้ง 3 แหงและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ทาง E-mail (เนื่องจากเปน
เรื่องลับ ไมสามารถดําเนินการแนบเอกสารทางระบบ e-less ได) พรอมสงเลขหนังสือไปยังหนวยงานนั้นๆ ดวย
โดยสงทางระบบ e-less (เพื่อทราบกระบวนการดําเนินการของหนังสือนั้นๆ)
5.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดานการเงิน)
1) คผท. และสพต. ทั้ง 3 แหง สงหนังสือผานทางระบบ e-less โดยไมสงตนฉบับ
ไปยัง สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง)
2) สารบรรณ สป.พณ. (กองกลาง) ดําเนินการปริ้น/ลงรับเอกสารของ คผท. และ
สพต. ทั้ง 3 แหง ทางระบบ e-less และสงไปยัง กยผ.
3) กลุมงาน พต. (กยผ.) ดําเนินการดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
หลังจากที่ไดรับหนังสือ
- พนักงานราชการ ดําเนินการลงรับหนังสือเขา ลงในระบบ OneDrive
- นั ก วิ ชาการพาณิชยชํานาญการ/นักวิ ชาการพาณิ ชยปฏิบัติการ กลั่นกรอง/
ตรวจสอบ วิเคราะห และสรุปสาระสําคัญของขอมูลของ คผท. และ สพต.ทั้ง 3 แหง เตรียมนําเสนอผูบริหาร
และรวบรวมเอกสารไวในระบบ OneDrive
- หัวหนากลุมงาน พต. ควบคุม ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของขอมูล
และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
- ผอ. กยผ. ตรวจสอบความถูกตองและนําเสนอ ผอ. กบค
4) กบค. (สป.พณ.) ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และนําเสนอรองปลัดฯ (ดานการ
ตางประเทศ) เพื่อโปรดทราบ/มอบหมาย/สัง่ การ หรือนําเสนอปลัดฯ รมช. รมว. เพื่อโปรดพิจารณา/โปรด
ทราบ มอบหมายและสั่งการตอไป
5) กองกลางประสานแจงผูรับมอบหมายเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
6) กยผ. (กลุมงาน พต.) ประสานแจงขอสั่งการใหกับ คผท. สพต. ทั้ง 3 แหงและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทางระบบ e-less และ
รวบรวบขอมูลไวในระบบ OneDrive
6. มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (ต อ งเป น มาตรฐานที่ ไ ด จ ากการนํ า ความต อ งการและความคาดหวั ง ของ
ผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได เ สี ย มาวิ เ คราะห เ พื่ อ จั ด ทํ า เป น ข อ กํ า หนด และนํ า มาจั ด ทํ า เป น มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน)
ดําเนินการวิเคราะห/สรุปสาระสําคัญ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และแลวภายในระยะเวลา
1 วัน หรือแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดหลังจากไดรับเอกสาร และงายตอการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงฯ
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7. ระบบติดตามและประเมินผล (มีการกําหนดตัวชี้วัด และกําหนดคาเปาหมายที่วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามขึ้นตอนการปฏิบัติงาน)
7.1 ขอกําหนดที่สําคัญ
7.2 ตัวชี้วัดที่สําคัญ
7.3 จุดควบคุม
8. เอกสารอางอิง
9. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร

สถานทีเ่ ก็บ

ผูรบั ผิดชอบ

1. มอบนโยบาย ป 2561

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

2. หนังสือจากกรม-หนวยงานอื่นถึง 4 สนง.

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

3. หนังสือจาก 4 สํานักงานในตางประเทศ

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

4. สรุปบันทึกรายสัปดาห

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

5. รายงานการเขาเยี่ยมคารวะ

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

6. ติดตามผลการเจรจา

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

7. action plan 2561

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

8. ติดตามผลงานสง สค. แถลงขาว

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

การจัดเก็บ
1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
1. OneDrive
2. e-less
1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
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ชื่อเอกสาร

สถานทีเ่ ก็บ

ผูรบั ผิดชอบ

9. สรุปประเด็นขอเสนอแนะจาก DC

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

10. หนังสือเวียน 2561

กลุมงาน พต.

เจาหนาที่ พต.

การจัดเก็บ
1. OneDrive
2. แฟมสะสมงาน

1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
11. ขอมูลสํานักงานในตางประเทศ
กลุมงาน พต. เจาหนาที่ พต. 1. OneDrive
2. แฟมสะสมงาน
12. คณะทํางานขับเคลื่อนตลาดอาเซียน
กลุมงาน พต. เจาหนาที่ พต. 1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
13. โครงการจัดจางที่ปรึกษา สนค. DC 2561
กลุมงาน พต. เจาหนาที่ พต. 1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
และอื่นๆ จํานวน 80 เรื่อง
กลุมงาน พต. เจาหนาที่ พต. 1. OneDrive
2. e-less
3. แฟมสะสมงาน
*กรณีหนังสือ ลับ ลับมาก ทางกลุมงานฯ จะรวบรวมไวที่ OneDrive และแฟมสะสมงานเทานั้น จะไม
พบเอกสารดังกลาวในระบบ e-less
10. แบบฟอรมที่ใช (ถามี)
-

