
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                      

                                                                   

 

 

คู่มือการปฏบิตัิงาน 

(Work  Manual) 

 

 
เรื่อง  คู่มือการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ 

 

 
 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
ส านักงานชลประทานที่ 2 
กรมชลประทาน                                                                                            พฤษภาคม  2561 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work  Manual) 

 

 

เรื่อง  คู่มือการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ 

 

 

รหัสคู่มือ สชป.2/บท.2/2561 

 

หน่วยงานที่จัดท า 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ส านักงานชลประทานที่ 2 
 
 
ที่ปรึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
ส านักงานชลประทานที่ 2 
 
 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
จ านวน 1 เล่ม 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
หมวดหมู่ บริหารทั่วไป 
 





 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual)  

 
เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ 

 

จัดท าโดย 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววันทนา  วงค์ประทุม 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            สังกัด  โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่ลาว 
ชื่อ-สกุล นางมัทนา   เมฆนคร 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            สังกัด  โครงการชลประทานล าปาง 
ชื่อ-สกุล นางกัลยกร  ยลสุริยันวงศ์ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            สังกัด  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ 
งานธุรการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

เบอร์โทรศพัท์ 0 5421 7186 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

 คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  ด้านธุรการ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี  2 
กรมชลประทาน ได้จัดท าคู่มือการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564  พันธกิจท่ี 1 จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้ครบทุกกระบวนงานของกรมชลประทาน ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดท า
พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
มีคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกกระบวนงาน 

 คู่มือการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์  เป็นกระบวนการด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มขอใช้
ห้องประชุม ลงทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุม ลงปฏิทินเว็บไซต์ รวมถึงการจัดห้องประชุม เพื่อให้การบริหารการ
ประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส าหรับเป็นองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน   

 คณะท างาน หวังเป็นอย่างยิ่ งว่ า คู่มือการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์  เล่มนี้                   
จะเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ของส านักงานชลประทานท่ี 2 กรมชลประทาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน     
เพื่อขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
กรมชลประทานไปสู่องค์กรอัจฉริยะตามเป้าหมายต่อไป 

 
 

คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ 

พฤษภาคม  2561 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
เรื่อง                                                                                     หน้า 
วัตถุประสงค์                                                                                                  1 
ขอบเขต                                                                                                       1 
ค าจ ากัดความ                                                                                                1 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ                                                                                       2 
สรุปกระบวนการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานท่ี 2                                         3 
Work Flow กระบวนการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์                                4 
Work Flow กระบวนการ                                                                                   5 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                       9 
ระบบติดตามประเมินผล                                                                                    13 
เอกสารอ้างอิง                                                                                                 15 
แบบฟอร์มท่ีใช้                                                                                                  15 
ภาคผนวก 
เอกสารหมายเลข  1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมช้ัน 4 ส านักงานชลประทานท่ี 2              16 
เอกสารหมายเลข  2 แบบฟอร์ม ใบส าคัญเบิกจ่ายของ สชป.2                                        17 

เอกสารหมายเลข  3 แบบฟอร์ม บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม                                          18 
เอกสารหมายเลข  4 แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.-กจ.9)                               19 
เอกสารหมายเลข  5 แบบค าส่ัง                                                                             20 
ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ 
เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมช้ัน 4 ส านักงานชลประทานท่ี 2            21 
เอกสารหมายเลข 7 ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 196/2561 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561      22 
เรื่อง มอบอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด
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1. วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ สังกัดส านักงานชลประทานท่ี 2 ใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ   
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ี               
ท่ีปฏิบัติงานใหม่ ให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 เพื่อเป็นการรวบรวมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า             
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 1.4 เพื่อให้บุคคลภายในหรือภายนอกท่ีมาใช้บริการสามารถเข้าใจวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลา         
ท าให้สามารถรับบริการได้อย่างถูกต้อง 

2. ขอบเขต  

 คู่มือการปฏิบัตินี้มีขอบเขตเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์  
เริ่มต้ังแต่ การจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม ลงทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุม จัดท าหนังสือขออนุมัติ     
เบิกค่าใช้จ่าย ลงปฏิทินเว็บไซต์ และจัดห้องประชุม 
 คู่มือเล่มนี้ ใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านธุรการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานชลประทานท่ี 2 
รวมทั้งผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีสนใจ  โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ค าจ ากัดความ 

 3.1 การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันคิดอย่างมี 
วัตถุประสงค์มีระเบียบวิธีและเวลาท่ีก าหนดให้ 
 3.2 แบบฟอร์ม หมายถึง เอกสารท่ีจัดท าขึ้น โดยเว้นช่องว่างไว้ส าหรับให้บุคคลแต่ละคนกรอกข้อความลง
ไป เพื่อให้เป็นการสะดวกแก่ผู้รวบรวมในการน าข้อความนั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

คู่มือการปฏบิตัิงาน (Work Manual) 

กระบวนการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ 
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 3.3 ทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุม หมายถึง ทะเบียนบันทึกควบคุมการใช้ห้องประชุม  
 3.4 เจ้าหน้าท่ีธุรการ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ในหน่วยงานต่างๆ
สังกัดส านักงานชลประทานท่ี 2  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 4.1 ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 2 / ผู้อ านวยการส่วน/ ผู้อ านวยการโครงการ หรือผู้รักษา
ราชการแทน หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ รับทราบ พิจารณาส่ังการ และลงนามในหนังสือ 
 4.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป พิจารณาเสนอความเห็น ลงนามในหนังสือเสนอ รวมทั้งควบคุม ก ากับ
ดูแล กระบวนการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานท่ี 2 
 4.3 หัวหน้างานธุรการ ส านักงานชลประทานท่ี 2/ หัวหน้างานบริหารท่ัวไป ของโครงการ 
รับผิดชอบควบคุม ดูแล การจัดประชุม 
 4.4 เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ/ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุม ดังนี ้
  4.4.1 การจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม 
  4.4.2  ลงทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุม 
  4.4.3  จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
  4.4.4  ลงปฏิทินเว็บไซต์ สชป.2 
  4.4.5  จัดห้องประชุม 
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สรุปกระบวนการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานที่ 2 

กระบวนการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานท่ี 2 ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

 1. การกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม 
 1.1 กรอกรายละเอียดของผู้ขอใช้ห้องประชุม 

 1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.3 กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ อาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม 

 1.4 ระบุความต้องการขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก  
  - ผู้ขอใช้ห้องประชุม โดยช าระเป็นเงินสด 

  - ส านักงานชลประทานท่ี 2 

 2. ลงทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุม 

  2.1 วัน และเวลา  
  2.2 ขนาดของห้องประชุม เช่น ห้องเล็ก ห้องใหญ่ 
  2.3 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 3. จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

     3.1 กรณี ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากส านักงานชลประทานท่ี 2 
 4. ลงปฏิทินเว็บไซต์ ส านักงานชลประทานที่ 2 
  4.1 เข้าเว็บไชต์ส านักงานชลประทานท่ี 2 
  4.2 ปฏิทินกิจกรรม 
  4.3 เพิ่มกิจกรรม วันท่ีท่ีต้องการขอใช้ห้องประชุม 
  4.4 กรอกรายละเอียดของหัวเรื่อง 
  4.5 เลือกประเภท ได้แก่ 
   - กิจกรรม สชป.2 
   - การใช้ห้องประชุม 
  4.6 กรอกรายละเอียด และแนบเอกสาร ช่องรายละเอียด (Description) 
  4.7 ก าหนดเวลาเริ่มต้น และส้ินสุด 
  4.8 บันทึกกิจกรรม 
 5. จัดห้องประชุม 
  5.1 จัดเตรียม เครื่องด่ืม อาหารว่าง 
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Work Flow กระบวนการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ 
 

ล าดับ                                ผังกระบวนการ                              เวลา (วันท าการ) 

 
 1.                                                                                                                   1 วัน 
 
 
 

 
    2.                                                                                                                5 นาที 

 
 
 

            
 
 

    3.    1 วัน 
 
 
 
 

     
    4.                                                                                                             10 นาที 
 
 
 
    5.                                                                                                                     1 วัน 

 
 

                                                รวมเวลาทั้งหมด  3 วัน 15 นาที

แบบฟอร์มการ
ขอใช้ห้องประชุม 

 

ลงทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุม 

 

จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

กรณี ขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก
ส านักงานชลประทานที่ 2 

 

จัดห้อง
ประชุม 

 

ลงปฏิทินเว็บไซต์ สชป.2 
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5. Work Flow กระบวนการ 
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน ์
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน : 
1. ร้อยละของกระบวนการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานที่ 2 ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (เป้าหมายร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารเอกสารภายในก าหนดเวลา (เป้าหมายร้อยละ 50) 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. กรอกรายละเอียดของผู้ขอใช้ห้อง   
      ประชุม 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

3. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ อาหาร  
      อาหารว่าง และเครื่องด่ืม 

4. ระบุความต้อง ขอเบิกค่าใช้จ่าย
จาก  
       - ผู้ขอใช้ห้องประชุม โดยช าระ
เป็น 

          เงินสด 

       - ส านักงานชลประทานท่ี 2 

 
 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน
ของ 
     วัน เวลา สถานท่ี 
2. ความพร้อมของผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
3. ความถูกต้อง ครบถ้วน
ของ 
    หนังสือท่ีรับมา 
4. ความถูกต้องของ
แบบฟอร์ม 
    

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

แบบฟอร์มขอ
ใช้ห้องประชุม 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

2 

 

 

 

 
 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

กรณี ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากส านักงานชลประทานท่ี 
2 

 

 

 

 

5 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

1. วัน เวลา  
2. ขนาดของห้องประชุม เช่น ห้อง
เล็ก  
       ห้องใหญ่ 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
1. กรณี ขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก 
      ส านักงานชลประทานท่ี 2 

1. ป้องกันไม่ให้เกิดการจอง 
    ห้องประชุมซ้ าซ้อน 
2. จัดจ านวนคนให้
เหมาะสม 
    กับห้องประชุม 
3. เป็นสถิติการใช้ห้อง
ประชุม 
4. ความสะดวก รวดเร็ว  
    ง่ายต่อการค้นหา 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน  
     ของจ านวนผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
2. ความถูกต้องรายช่ือ 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
3. ความถูกต้องของ    
    แบบฟอร์มอนุมัติ 
    เบิกจ่ายเงิน 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

ลงทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุม 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
          

 10 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เข้าเว็บไชต์ส านักงานชลประทาน 
      ท่ี 2 
2. ปฏิทินกิจกรรม 
3. เพิ่มกิจกรรม วันท่ีท่ีต้องการขอใช้ 
      ห้องประชุม 
4. กรอกรายละเอียดของหัวเรื่อง 
5. เลือกประเภท ได้แก่ 
      - กิจกรรม สชป.2 
      - การใช้ห้องประชุม 
6. กรอกรายละเอียด และแนบ 
      เอกสาร ช่องรายละเอียด    
      (Description) 
7. ก าหนดเวลาเริ่มต้น และส้ินสุด 
8. บันทึกกิจกรรม 
 

1. ความถูกต้องของการ
พิมพ์ 
    พิมพ์หนังสือ เป็นไป
ตาม 
    รูปแบบและระเบียบ 
2. ความถูกต้องครบถ้วน 
    ของเนื้อหาสาระ 
3. ความกะทัดรัด ชัดเจน   
    ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
4. ค้นหาได้สะดวก ง่าย  
    และรวดเร็ว 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ลงปฏิทินเว็บไซต์  

ส านักงานชลประทานท่ี 2 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จัดเตรียม อาหาร อาหารว่าง  
    และเครื่องด่ืม 
2. จัดห้องประชุมตามจ านวนผู้เข้า 
    ร่วมประชุม 

1.  ความสะอาดเรียบร้อย
ของ 
     ห้องประชุม 
2. อาหาร อาหารว่าง  
    และเครื่องด่ืม ครบ
จ านวน 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 

 

จัดห้องประชุม 
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6. ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มการขอ

ใช้ห้องประชุม 
1. กรอกรายละเอียด 

   ของผู้ขอใช้ห้อง   
   ประชุม 

2.จ านวนผู้เข้าร่วม 

   ประชุม 

3. กรอกรายละเอียด 
   เกี่ยวกับ อาหาร  
   อาหารว่าง และ 
   เครื่องด่ืม 
4. ระบุความต้อง  
   ขอเบิกค่าใช้จ่าย  
   จาก  
   - ผู้ขอใช้ห้อง 

     ประชุม โดย 

     ช าระเป็น 

     เงินสด 

  - ส านักงาน 

    ชลประทานท่ี 2 

 
 
1. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ขอใช้
ห้อง 
    ประชุม 
2. ใส่ วัน เวลา ท่ีต้องการจองห้องประชุม    
3. ใส่จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
4. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ อาหาร  
    อาหารว่าง และเครื่องด่ืม 
5. ระบุความต้องการขอเบิกจ่ายจาก 
    - ผู้ขอใช้ห้องประชุม โดยช าระเป็นเงิน
สด 
    - ส านักงานชลประทานท่ี 2 
6. พร้อมลงช่ือ และต าแหน่ง 

 
 
1. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม 
     ช้ัน 4 ส านักงานชลประทานท่ี 
2 

 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
 
1. ความรู้ ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับงาน ธุรการ   
    ระเบียบ คู่มือท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
2. ความละเอียด 
    รอบคอบในการ
จัดท า 
    เอกสาร 
3. การวางแผน 
    ประสานงานท่ีดี 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 
ลงทะเบียนคุมการ

ใช้ห้องประชุม 

1. วัน และเวลา  

2. ระบขุนาดของ 

    ห้องประชุม เช่น  

    ห้องเล็ก  

    ห้องใหญ่ 

3. จ านวนผู้เข้าร่วม 

    ประชุม 
 
 
 

     
 
 
1. กรอกวัน เวลา เนื้อเรื่อง ในการประชุม  
    ลงทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุม 
2. ค านวณผู้เข้าร่วมประชุมให้เหมาะสม
กับ 
    ขนาดของห้องประชุม เช่น ห้องเล็ก  
    ห้องใหญ่  
3. เพื่อป้องกันการใช้ห้องประชุมทับซ้อน
กัน  
    และง่ายต่อการค้นหา 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ตารางการลงทะเบียนคุมการใช้ 
    ห้องประชุม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
 
 
1. กรอกข้อมูล 
    ด้วยความถูกต้อง    
    เรียบร้อย ครบถ้วน 
2. เตรียมความพร้อม 
    ของอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
    การประชุม 
3. ความรู้ ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับงานธุรการ  
    ระเบียบ คู่มือ 
    ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ความพร้อมของ 
    อุปกรณ์  
    และคอมพิวเตอร์ 
 

จัดท าหนังสือขอ
อนุมัติเบิกเงิน 

1. ท าหนังสือ 
    เบิกจ่ายการ  
    ประชุม 

 
 
1. จัดพิมพ์เอกสารใบส าคัญ 
2. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ  
    (บก.-กจ.9) 
 

 

 
 
1. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน 
    อื่นๆ (บก.-กจ.9) 
2. แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือผู้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 

 

 
1. ความรู้ ความเข้าใจ 
     เกี่ยวกับงาน  
     ธุรการ 
        ระเบียบ คู่มือท่ี 
      เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
กรณี ขอเบิกจ่าย
จาก  
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 

 

3. ส าเนาใบบัตรประชาชนเจ้าของร้านท่ี  
    ส่ังอาหารว่าง 
4. ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่าง 
5. บัญชีรายช่ือการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
    ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
    และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2  
    พ.ศ.2548 

 2. ความละเอียด 
   รอบคอบ 
    ในการจัดท าเอกสาร 

ลงปฏิทินเว็บไซต์ 
ส านักงาน

ชลประทานที่ 2 
1. เข้าเว็บไชต์ 
    ส านักงาน  
    ชลประทานท่ี 2 
2. ปฏิทินกิจกรรม 
3. เพิ่มกิจกรรมลงใน  
   วันท่ีท่ีต้องการขอ  
    ใช้ห้องประชุม 
4. กรอกรายละเอียด 
    ของหัวเรื่อง 
5. เลือกประเภท  
    ได้แก่ 
     - กิจกรรม สชป.2 
    - การใช้ห้อง 
      ประชุม 
 

 
 
 
1. เข้าเว็บไซต์ ส านักงานชลประทานท่ี 2  
2. ปฏิทินกิจกรรม และเพิ่มเรื่อง 
3. เพิ่มกิจกรรม ลงวันท่ี ท่ีต้องการขอใช้ 
    ห้องประชุม 
4. กรอกรายละเอียดของหัวเรื่องแบบส้ันๆ 
5. เลือกประเภทกิจกรรม เช่น 
    - กิจกรรม สชป.2 
    - การใช้ห้องประชุม 
6. กรอกรายละเอียดของเรื่องให้ครบถ้วน  
    รวมทั้ง แนบเอกสารท่ีช่อง 
    รายละเอียด (Description) 
7. ก าหนดรายละเอียดเวลาเริ่มต้น-  
    ส้ินสุด 
8. บันทึกกิจกรรม 
 

 
 
 
1. เว็บไซต์ของส านักงาน 
   ชลประทานท่ี 2 หัวข้อ  
   “ปฏิทินกิจกรรม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
1. ความถูกต้อง  
    ครบถ้วน 
    ของเนื้อหา 
2. ง่ายต่อการค้นหา 
     และไม่ทับซ้อน 
3.  ความเสถียรของ 
    สัญญาณ 
    อินเตอร์เน็ต 
4. ความพร้อมของวัสดุ 
    อุปกรณ์ และเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ 
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รายละเอียดงาน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

6. กรอก 
    รายละเอียด   
    และแนบ 
    เอกสาร  
    ช่องรายละเอียด    
    (Description) 
7. ก าหนดเวลา 
    เริ่มต้น และส้ินสุด 
8. บันทึกกิจกรรม 
 

    

จัดห้องประชุม 
1. จัดเตรียม  
   อาหาร  
    อาหารว่าง  
    และเครื่องด่ืม 
2. จัดห้องประชุม 
    ตามจ านวนผู้เข้า 
    ร่วมประชุม 
 
 
 
 
 

 
1. จัดเตรียมห้องประชุมอยู่ในความ 
    พร้อมท่ีใช้งาน 
2. จัดเตรียม อาหาร อาหารว่าง  
    และเครื่องด่ืมให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
3. จัดห้องประชุมตามจ านวนผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 

 
1. บัญชีรายช่ือลงทะเบียน 
    ผู้เข้าร่วมประชุม กรณีขออนุมัติ 
    เบิกจ่ายเงิน จากส านักงาน 
    ชลประทานท่ี 2 

 
หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
1. ความสะอาด 
    เรียบร้อย 
    ของห้องประชุม 
2. จ านวนอาหาร 
    อาหารว่าง และ 
    เครื่องด่ืมเพียงพอกับ 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
3. ขนาดของห้อง 
    ประชุม 
    เพียงพอกับผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
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7. ระบบตดิตามประเมนิผล  

กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

1. แบบฟอร์มการใช้ห้อง 
    ประชุม 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ 
     วัน เวลา สถานท่ี 
2. ความพร้อมของผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
3. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ 
    หนังสือท่ีรับมา 
4. ความถูกต้องของ
แบบฟอร์ม 

 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของ 
    เนื้อหา และแบบฟอร์ม 
2. ประสานงานกับหน่วยงาน  
    ผู้ส่งหนังสือ กรณีได้รับ 
    หนังสือไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
    เพื่อปรับปรุง แก้ไข 
    ข้อบกพร่อง 
3. ตรวจสอบว่าหนังสือได้ถูก 
    เสนอได้ทันก่อน
ก าหนดเวลา 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 

2. ลงทะเบียนคุมการใช้ห้อง 
    ประชุม 

1. ป้องกันไม่ให้เกิดการจอง 
    ห้องประชุมซ้ าซ้อน 
2. จัดจ านวนคนให้เหมาะสม 
    กับห้องประชุม 
3. เป็นสถิติการใช้ห้อง
ประชุม 
4. ความสะดวก รวดเร็ว  
    ง่ายต่อการค้นหา 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อ 
    ไม่ให้เกิดการจองห้อง 
    ประชุมซ้ าซ้อน 
2. เป็นการบันทึกสถิติการขอ 
    ใช้ห้องประชุม 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

3. จัดท าหนังสือขออนุมัติ 
    เบิกจ่ายเงิน กรณีขอเบิก 
    ค่าใช้จ่ายจาก 
    ส านักงานชลประทานที่ 2 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน  
     ของจ านวนผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
2. ความถูกต้องรายช่ือ 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
3. ความถูกต้องของ    
    แบบฟอร์มอนุมัติ 
    เบิกจ่ายเงิน 

1. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติ 
    เบิกค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้อง 
    ตามหลักวิธีการเบิกจ่าย 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 

4. ลงปฏิทินเว็บไซต์  
    ส านักงานชลประทานที่ 2 

1. ความถูกต้องของการพิมพ์ 
    พิมพ์หนังสือ เป็นไปตาม 
    รูปแบบและระเบียบ 
2. ความถูกต้องครบถ้วน 
    ของเนื้อหาสาระ 
3. ความกะทัดรัด ชัดเจน   
    ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
4. ค้นหาได้สะดวก ง่าย  
    และรวดเร็ว 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของ 
   เนื้อหาสาระ 
2. เพื่อค้นหาได้สะดวก ง่าย 
    และรวดเร็ว 
 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 

5. จัดห้องประชุม 
 
 
 

1. ความสะอาดเรียบร้อง   
    ของห้อประชุม 
2. อาหาร อาหารว่าง และ 
    เครื่องด่ืม  
  ครบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ตรวจดูความสะอาด 
    เรียบร้อยของห้องประชุม   
    เพื่อความพร้อมใช้งาน 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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8. เอกสารอ้างอิง 
 
  8.1 ค าสั่ง/ หนังสือเวียนแนวปฏบิัติ ที่เก่ียวข้อง 
   8.1.1 ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 196/2561 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มอบอ านาจ  
                        อนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 

9. แบบฟอรม์ที่ใช้ 
 9.1 แบบฟอร์ม การขอใช้ห้องประชุมช้ัน 4 ส านักงานชลประทานท่ี 2 
 9.2 แบบฟอร์ม ใบส าคัญเบิกจ่ายของ สชป.2 
              9.3 แบบฟอร์ม  ใบรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

              9.4 แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.-กจ.9) 
               9.5 แบบฟอร์ม แบบค าส่ัง  
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ภาคผนวก 
1) แบบฟอร์มที่ใช้ 
เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมชั้น 4 ส านักงานชลประทานที่ 2   

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมช้ัน 4 ส านกังานชลประทานที่ 2 

วันท่ี .............. เดือน ............................ พ.ศ. .................. 

เรียน  ฝบท.ชป.2 

  ข้าพเจ้า  นาย/ นาง/ นางสาว ...................................................... ต าแหน่ง ........................... 
ฝ่าย/ งาน /ส่วน/ โครงการ .......................................................................... ส านัก ........................................... 
โทร ..................................................... มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม ช้ัน 4  ส านักงานชลประทานท่ี 2 ใน 
วันท่ี ............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................... เวลา ........................... ถึง ............................... น. 
เพื่อ ..................................................................................................................................................................... 
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ............ คน  โดยขอให้จัดอาหาร/ อาหารว่าง/ เครื่องด่ืม ตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
                                อาหาร                         แบบกล่อง 
                                                                 แบบบุฟเฟ่ต์    
                                อาหารว่าง  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
                                                                   เบเกอรี่ / ขนมปังสอดไส้ 
                                                                   ขนมไทย 
                                                                   ผลไม้ 
                                เครื่องด่ืม                       กาแฟ / โอวัลติน / ชา 
                                                                   น้ าด่ืม     
                                                                   น้ าผลไม้ (กล่อง) 
                                                                   อื่นๆ ................................................ 
                       ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอาหาร/ อาหารว่าง/ เครื่องด่ืม ขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก 
                                 ผู้ขอใช้ห้องประชุม  โดยช าระเป็นเงินสด 
                                 ส านักงานชลประทานท่ี  2 
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                                                 ลงช่ือ ................................................ผู้ขอใช้ห้องประชุม 
                                                                        (..............................................) 
                                                                 ต าแหน่ง .................................................. 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 

 

                           
ผ
ล
ไ
ม้ 
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เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์ม ใบส าคัญเบิกจ่ายของ สชป.2 
ส านักงานชลประทานท่ี  2 

        ใบส าคัญท่ี      
        เงิน                บาท            
                   (                        )                                                                                                    
  ตามเอกสารบิลเงินสด                                                                                          ท่ีแนบมา
พร้อมนี้จ านวน   ฉบับ จ านวนเงิน          บาท  (                                ) เป็นค่าใช้จ่าย..............................................                                                                                                  
ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าฎีกา และตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตพื้นท่ี จังหวัดล าปาง ในวันพฤหัสบดี       ท่ี                      
เวลา ................... น. ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานท่ี 2 ช้ัน 4 
  ตามรายละเอียดดังนี้  
  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน ..... มื้อ มื้อละ ........ บาท   รวมเป็นเงิน               บาท 
             รวมเป็นเงินท้ังส้ิน           บาท 
 ได้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายไว้จ านวน      คน เป็นจ านวนเงิน            บาท โดยอาศัยเบิก        ตามค าส่ังกรม
ชลประทานท่ี ข 196/2561 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561  ซึ่ง................................                  ได้ส ารองเงินจ่ายไป
ก่อน  
  ท้ังนี้ขออนุมัติเบิกเงินจาก เงินงบประมาณงบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุหมวด 300 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ของส านักงานชลประทานท่ี  2 จ านวนเงิน                     บาท (                                     )                                                                                                    
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 
                                    ผู้จ่ายเงินทดรอง           ผู้ลงค าช้ีแจง                                                                                       
 (...........................................)             (...........................................) 
           ธก.ชป.2                                                         ธก.ชป.2    

       
             
                                    ผู้ตรวจสอบ 

                  (...........................................) 
                ฝบท.ชป.2           

                                                                      
      ……………………………………….อนุมัติ    
                                              (.....................................) 
                                                       ผส.ชป.2    

โปรดน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า 

ชื่อธนาคาร ......................................... 
เลขที่ .................................................. 
จ านวนเงิน .................... บาท 

 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้รับเงิน 

 

วันที่............................................... 
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เอกสารหมายเลข  3 แบบฟอร์ม บัญชรีายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คร้ังที่ ......../........... 
วัน.........ที่ ..................... เวลา ............... น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 2 ช้ัน 4 
ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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เอกสารหมายเลข  4 แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.-กจ.9)  
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เอกสารหมายเลข  5 แบบค าสั่ง  
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2) ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ 

เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมชั้น 4 ส านักงานชลประทานที่ 2 
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เอกสารหมายเลข  7  ค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 196/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  

เร่ือง มอบอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 


