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ค าน า 

 คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านธุรการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงานชลประทานท่ี 2  
กรมชลประทาน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการจัดการความรู้ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564  พันธกิจท่ี 1 จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้ครบทุกกระบวนงานของกรมชลประทาน ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดท าพัฒนา
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กรมชลประทานก าหนดให้             ทุก
หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกกระบวนงาน 

 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ  เป็นกระบวนการในการด าเนินงานรับหนังสือ             
เพื่อจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ รวมถึงการรวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดสถานท่ี อุปกรณ์ และจัดท าหนังสือ      
ขออนุมั ติเบิกค่าใช้จ่าย เพื่ อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน        
ส าหรับเป็นองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   

 คณะท างาน หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า คู่มือการปฏิบั ติ งานการจัดพิ ธีการ และงานวันส าคัญ เล่มนี้                  
จะเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ของส านักงานชลประทานท่ี 2 กรมชลประทาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน    
เพื่อขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
กรมชลประทานไปสู่องค์กรอัจฉริยะตามเป้าหมายต่อไป 

 
 

คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ 

มิถุนายน  2561 
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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 เพื่อเป็นการรวบรวมขั้นตอนและวิธีการปฏิบั ติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า            
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 1.4 เพื่อให้บุคคลภายในหรือภายนอกท่ีมาใช้บริการสามารถเข้าใจวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลา         
ท าให้สามารถรับบริการได้อย่างถูกต้อง 

2. ขอบเขต  

 คู่มือการปฏิบัตินี้มีขอบเขตเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ รับหนังสือให้ด าเนินการจัดพิธีการ         
และงานวันส าคัญ ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดสถานท่ี อุปกรณ์ 
และการจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
 คู่มือเล่มนี้ ใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านธุรการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานชลประทานท่ี 2 
รวมทั้งผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีสนใจ  โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ค าจ ากัดความ 

 3.1 การจัดพิธีการ หมายถึง งานท่ีจัดขึ้นตามลัทธิหรือความเช่ือถือตามขนบธรรมเนียมประเพณี         
เพื่อความขลังหรือความเป็นสิริมงคล เป็นต้น เช่น กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ าด า
หัว กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน กิจกรรมเกษียณ ฯลฯ 
 3.2 งานวันส าคัญ หมายถึง วันท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคัญๆ ในอดีต และเพื่อระลึกถึงความส าคัญของวันนั้นๆ      
รัฐ / ชุมชนหรือหน่วยงานก็จะจัดให้มีพิ ธีการหรือกิจกรรมต่างๆ  ขึ้น เพื่อให้ประชาชนหรือคนในสังคม                      
ได้ตระหนักและร าลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในวันนั้น 
 3.3 อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วย เครื่องประกอบ ในการจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ 
 

คู่มือการปฏบิตัิงาน (Work Manual) 

การปฏบิัตงิานการจดัพิธกีาร  และงานวันส าคญั 
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 3.4 เจ้าหน้าท่ีธุรการ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ในหน่วยงานต่างๆ
สังกัดส านักงานชลประทานท่ี 2 
 3.5 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานชลประทานท่ี 2 ประกอบด้วย 1 ฝ่าย         
(ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 4 ส่วน (ส่วนแผนงาน ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ า  ส่วนเครื่องจักรกล) 8 โครงการ 
(โครงการชลประทานจังหวัดล าปาง พะเยา เชียงราย น่าน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง กิ่วลม-กิ่วคอหมา      
แม่ลาว และโครงการก่อสร้าง) รวมถึงหน่วยงานส่วนกลางในเขตพื้นท่ีส านักงานชลประทานท่ี 2 
 3.6 สถานท่ีราชการ หมายถึง อาคารท่ีท าการ รวมท้ังพื้ น ท่ีบริเวณส านักงานชลประทานท่ี 2 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส่วนแผนงาน ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา รวมท้ัง 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานชลประทานท่ี 2 ท่ีต้ังอยู่นอกเขตพื้นท่ีอาคารท่ีท าการส านักงานชลประทานท่ี 2 ได้แก่ 
ส่วนเครื่องจักรกล และ โครงการ 8 โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดล าปาง พะเยา เชียงราย น่าน 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง กิ่วลม- กิ่วคอหมา แม่ลาว และโครงการก่อสร้าง 

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 ากับดูแล 
กระบวนการปฏิบัติงานการจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ 
 4.3 หัวหน้างานธุรการ ส านักงานชลประทานท่ี 2/ หัวหน้างานบริหารท่ัวไป ของโครงการ รับผิดชอบควบคุม 
ดูแล การจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ 
 4.4 เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ/ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดพิธีการ         
และงานวันส าคัญ ดังนี้ 
  4.4.1 การรับหนังสือให้ด าเนินการจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ 
  4.4.2 ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.4.3 รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  4.4.4 แจ้งเวียนรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  4.4.5 จัดสถานท่ี / อุปกรณ์ 
  4.4.6 เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดเวลา 
  4.4.7 การจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
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สรุปกระบวนการปฏบิัติงานการจดัพิธกีาร และงานวนัส าคญั 

กระบวนการปฏิบัติงานการจัดพิธีการ และงานวนัส าคัญ ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

 1. การรับหนังสือให้ด าเนินการจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ 
      1.1 รับหนังสือจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน 
 1.2 รับหนังสือจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดล าปาง 
 1.3 รับหนังสือจากไปรษณีย์ 
      1.4 รับหนังสือจากเครื่องโทรสาร 
 2. น าเสนอผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการ 
 3. ท าบนัทึกแจ้งเวียนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  3.1 พิมพ์บันทึกข้อความ 
  3.2 แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ให้ส่งรายช่ือเพื่อรวบรวมท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป (งานธุรการ) 
 4. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  4.1 รวบรวมรายช่ือ ของแต่ละหน่วยงานท่ีส่งรายช่ือเข้ามา 
  4.2 รวบรวมรายช่ือและจ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

5. แจ้งเวียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่  
  5.1 ท าบันทึกข้อความ 
  5.2 แจ้งเวียนรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้แต่ละหน่วยงานท่ีเข้าร่วมรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม      
                    ตามก าหนดเวลา 
 6. จัดสถานที่ / อุปกรณ์ 
  6.1 จัดสถานท่ีเพื่อเตรียมรองรับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  6.2 จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรม  
 7. จัดหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
  7.1 ท าหนังสือเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ 
 8. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
  8.1 จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
  8.2 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
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Work Flow กระบวนการปฏบิัตงิานการจัดพิธกีาร และงานวนัส าคญั 

 
ล าดับ                                       ผังกระบวนการ                              เวลา (วันท าการ) 

 
 1.                                                                                                                   10 นาที 

 
 

 
    2.                                                                                                                   1   วัน 

   
 

  
    3.                                                                                                                1    วัน 

 
     

    4.                            5     วัน 
 

 
    5.                      10 นาที 

 
 

    6.                       1     วัน 
 

    7.                                 1     วัน 
 

 
 

    8.                                                                                                             5    วัน 
 

รวมเวลาทั้งหมด  14 วัน 20 นาที

การรับหนังสือให้
ด าเนินการจัดพิธีการ 
และงานวันส าคัญ 

ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

แจ้งเวียนรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดสถานท่ี / อุปกรณ์ 

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

น าเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 

จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 
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5. Work Flow กระบวนการ 
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติงานการจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน : 
1. ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานการจัดพิธีการ และงานวันส าคัญ  ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (เป้าหมายร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารเอกสารภายในก าหนดเวลา (เป้าหมายร้อยละ 50) 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 นาที 1. รับหนังสือจากระบบงาน 
     สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
    กรมชลประทาน 

2. รับหนังสือจากระบบงาน 
    สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
    จังหวัดล าปาง 
3. รับหนังสือจากไปรษณีย์ 
4. รับหนังสือจากเครื่องโทรสาร 
 
 

1. การรับหนังสือถูกต้อง 
2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของหนังสือท่ีรับมา 
3. ความถูกต้อง รวดเร็วใน 
    การแยกแยะเอกสาร 
4. การรับหนังสือถูกต้อง 
    เป็นไปตามระเบียบงาน 
    สารบรรณ พ.ศ. 2526  
    และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
    ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

การรับหนังสือให้
ด าเนินการจัดพิธีการ 
และงานวันส าคัญ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 
 

1. พิมพ์บันทึกข้อความ กรณีไม่มี   
    พื้นท่ีส่ังการ 
2. เสนอผู้บริหารเพื่อส่ังการ 
 
 
 

1. การจัดท าหนังสือถูกต้อง 
    เป็นไปตามหลักการ 
    เขียนหนังสือราชการ 
2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของเนื้อหาสาระ 
3. ความถูกต้องของ 
    การพิมพ์   
    พิมพ์หนังสือ เป็นไปตาม 
    รูปแบบและระเบียบ 
4. ความสละสลวยสวยงาน 
5. ความกะทัดรัด ชัดเจน  
    ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
6. จัดท าหนังสือทันตาม 
    ก าหนดเวลา 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

3 

 

 

 

 

 

 1 วัน 1. พิมพ์บันทึกข้อความ 
2. แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. หน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม           
    ให้ส่งรายช่ือเพื่อรวบรวมท่ี 
    ฝ่ายบริหารท่ัวไป (งานธุรการ) 

1. การจัดท าหนังสือถูกต้อง 
    เป็นไปตามหลักการ  
    เขียนหนังสือราชการ 
2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของเนื้อหาสาระ 
3. ความถูกต้องของการพิมพ์   
    พิมพ์หนังสือ เป็นไปตาม 
    รูปแบบและระเบียบ 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

น าเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 

ท าบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงาน        
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

                                          

 1 วัน      4. ความสละสลวยสวยงาน 
5. ความกะทัดรัด ชัดเจน  
    ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
6. จัดท าหนังสือทันตาม 
    ก าหนดเวลา 
 

 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 5 วัน 1. รวบรวมรายช่ือ ของแต่ละหน่วย 
    งานท่ีส่งรายช่ือเข้ามา 
2. รวมรวมรายช่ือผู้และจ านวน 
    ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ความถูกต้องของรายช่ือ 
2. ความครบถ้วน ถูกต้อง 
    จ านวนของผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม 
3. ส่งรายช่ือให้ทันตาม 
    ก าหนดเวลา 
4. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของหนังสือ 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงาน        
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 นาที 1. จัดท าบันทึกข้อความ 
2. แจ้งเวียนรายช่ือผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม ให้แต่ละหน่วยงานท่ี 
    เข้าร่วมรับทราบ และเข้าร่วม 
    กิจกรรมตามก าหนดเวลา 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    จ านวนรายช่ือผู้เข้าร่วม 
     กิจกรรม 
2. การจัดท าหนังสือถูกต้อง 
    เป็นไปตามหลักการ   
    เขียนหนังสือราชการ 
3. ความถูกต้องของการพิมพ ์
    พิมพ์หนังสือ เป็นไปตาม 
    รูปแบบและระเบียบ 
4. จัดท าหนังสือทันตาม 
    ก าหนดเวลา 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 วัน 1. จัดสถานท่ีเพื่อเตรียมรอบรับ 
    จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ใน 
    กิจกรรม 

1. จัดสถานท่ีให้มีความ 
    เหมาะสม สวยงาม 
    และสะอาด 
2. ความสะดวกสบายของ 
    สถานท่ี 
3. อุปกรณ์ ครบตามจ านวน 
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. สถานท่ี / อุปกรณ์ 
    ต้องเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อย 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ/ 

เจ้าหน้าท่ีรักษา
บริเวณ 

 

แจ้งเวียนรายช่ือผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดสถานท่ี / อุปกรณ์ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

7 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
    

1. ท าหนังสือเบิกค่าใช้จ่ายๆ ในการ 
      จัดพิธีการ และงานวันส าคัญ 

 

 
 

1. ความถูกต้อง ตาม 
   แบบฟอร์ม การอนุมัติ 
   เบิกค่าใช้จ่าย 

 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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 5 วัน 1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
2. ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
    ระหว่างการปฏิบัติงาน 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของเนื้อหาสาระ 
2. รวบรวมผลการ  
    ปฏิบัติงานให้ครบ 
    ทุกส่วน / โครงการ 
3. จัดส่งเสนอ 
    กรมชลประทาน ทันตาม  
    เวลาก าหนด 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย 

 

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
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6. ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
การรับหนังสือให้
ด าเนินการจัด     

พิธีการ และงานวัน
ส าคัญ 

1. รับหนังสือจาก 
    ระบบงาน 
    สารบรรณ 
    อิเล็กทรอนิกส์  
    กรมชลประทาน 
2. รับหนังสือจาก 
    ระบบงาน 
    สารบรรณ 
    อิเล็กทรอนิกส์  
    จังหวัดล าปาง 
3. รับหนังสือจาก 
    ไปรษณีย์ 
4. รับหนังสือจาก 
   เครื่องโทรสาร 
 
 

 
1. รับหนังสือจากระบบงานสารบรรณ 
    อิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน 
     1.1 เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.2 ระบบมีโปรแกรมเตือนเอกสารใหม่  
(Flow Alert) ด้านบนซ้ายของจอ เพื่อ
แจ้งจ านวนเรื่องของเอกสารท่ีรอการรับ 
และให้กดปุ่มเมนูเอกสารรอลงทะเบียน
เพื่อรับเอกสาร ซึ่งจะแจ้งจ านวนเรื่องของ
เอกสาร    ท่ีรอการปฏิบัติ เป็นเรื่องท่ีรอ
ด าเนินการใหม่ หรือเรื่องเดิมท่ีส่งเข้ามา 
2. รับหนังสือจากระบบงานสารบรรณ 
    อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดล าปาง 
    2.1 เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 ระบบมีเอกสารท่ียังไม่ได้รับ ให้
คลิกเปิดเรื่องและดาวน์โหลดเอกสาร 
และให้ลงรับเลขในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน  
     2.3 น าเลขรับลงในรับหนังสือของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
จังหวัดล าปาง 
 

 
 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2 พ.ศ.2548 
2. คู่มือแนะน าการใช้งานระบบ 
    สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    INFOMA : WebFlow  
    เกี่ยวกับระบบ 
    สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
    (e-สารบรรณ) 
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านงาน 
    สารบรรณของกรมชลประทาน 
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
 
1. ความรู้ ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับงาน ธุรการ   
    ระเบียบ คู่มือท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
2. ทักษะการอ่าน  
    การวิเคราะห์ และ 
    การแยกแยะหนังสือ 
3. ความพร้อมของวัสดุ  
    อุปกรณ์ 
    เครื่องโทรสาร และ 
    คอมพิวเตอร์ 
5. ความเสถียรของ 
    สัญญาณอินเทอร์เน็ต  
    ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
    การปฏิบัติงานใน 
    ระบบสารบรรณ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

3. รับหนังสือจากไปรษณีย ์
     3.1 รับหนังสือจากบุรุษไปรษณีย์ท่ีน าส่ง 
    3.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของซองเอกสารกับใบรายการน าส่งของ
ไปรษณีย์ และลงช่ือรับเอกสารเป็นตัว
บรรจง และลงวัน เวลา รับเอกสาร 
4. รับหนังสือจากเคร่ืองโทรสาร 
    4.1 รับหนังสือทางโทรสาร ควรต้ังค่า
เครื่องโทรสารให้รับสาย ก่อนการส่ง
โทรสาร เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
หน่วยงานผู้ส่ง จ านวนท่ีส่ง เพื่อประโยชน์
ในการติดต่อกลับ กรณีเกิดปัญหาในการ
ส่ง และตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสาร 
    4.2 ตรวจสอบความชัดเจน ถูกต้อง
ของเอกสารท่ีได้รับ หากไม่ชัดเจน หรือไม่
ครบถ้วน ต้องติดต่อหน่วยงานผู้ส่งให้ส่งมา
ใหม่ หรือหากเครื่องโทรสารขัดข้อง
ระหว่างท่ีส่ง ต้องติดต่อให้ส่งมาใหม่โดย 
วิธีอื่น 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
น าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ 

 

1. พิมพ์บันทึกข้อความ กรณีไม่มี   
    พื้นท่ีส่ังการ 
2. เสนอผู้บริหารเพื่อส่ังการ 
 
 

 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
   ว่าด้วย งานสารบรรณ  
    พ.ศ. 2526 และท่ี 

    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2  
    พ.ศ.2548 
 
 

 
หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 

1. ความรู้ ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับงานธุรการ  
    ระเบียบ คู่มือ 
    ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ความรู้เกี่ยวกับ 
    หลักการเขียน 
    หนังสือ 
    ราชการ 

ท าบันทึกข้อความ
แจ้งเวียนหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
1. พิมพ์บันทึก  
    ข้อความ 
2. แจ้งเวียน  
    หน่วยงานท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
3. หน่วยงานท่ีเข้า 
    ร่วมกิจกรรม  
    ให้ส่งรายช่ือเพื่อ 
    รวบรวมท่ี 
    ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
    (งานธุรการ) 
 
 
 

1. พิมพ์บันทึกข้อความ ให้ครบถ้วน วัน  
    เวลา สถานท่ี ในการจัดกิจกรรม 

2. แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สชป.2  
   และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
3. หน่วยงานใด ประสงค์ท่ีจะเข้าร่วม 
    กิจกรรม ให้แจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรมมายัง สชป.2 เพื่อรวบรวม  
    ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป (งานธุรการ) 
 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
   ว่าด้วย งานสารบรรณ  
    พ.ศ. 2526 และท่ี 

    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2  
    พ.ศ.2548 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

1. ความรู้ ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับงานธุรการ  
    ระเบียบ คู่มือ 
    ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ความรู้เกี่ยวกับ 
    หลักการเขียน 
    หนังสือ 
    ราชการ 
3. ความละเอียด 
    รอบคอบในการ 
    ตรวจสอบหนังสือ 
4. ความละเอียด  
    รอบคอบในการแจ้ง 
    เวียนหน่วยงานให้ 
    ครบถ้วน 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
รวมรวมรายชื่อ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. รวบรวมรายช่ือ  
    ของแต่ละ 
    หน่วยงานท่ีส่ง 
    รายช่ือเข้ามา 
2. รวบรวมรายช่ือ 
    และจ านวน 
    ของผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม 
 

1. รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด สชป.2  
    และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ท่ีส่งมายัง 
    ฝ่ายบริหารท่ัวไป (งานธุรการ) 
2. รวบรวมรายช่ือ พร้อมท้ังรวมยอด 
   ท้ังหมดผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจะได้  
   สรุปจ านวนคนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
   ว่าด้วยงานสารบรรณ  
   พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
   ฉบับท่ี2 พ.ศ.2548 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

1. ความละเอียด 
    รอบคอบ ในการรวบ 
    รวมรายข่ือผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม ครบถ้วน
2. ความรู้ ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับงานธุรการ  
    ระเบียบ คู่มือ 
    ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ความตรงต่อเวลา  
    ในการส่งรายช่ือ   
    ตามก าหนด 

แจ้งเวียนรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. จัดท าบันทึก 
    ข้อความ 

2. แจ้งเวียนยอดรวม 
   รายช่ือผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม ให้แต่ละ 
   หน่วยงานท่ีเข้า 
   ร่วมรับทราบ 
 
 

 
1. ท าบันทึกข้อความสรุปจ านวน     
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. แจ้งเวียนยอดรวมรายช่ือผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรมท้ังหมดให้แต่ละหน่วยงานท่ี   
    เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบอีกครั้ง 
3. เพื่อยืนยันผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 

 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2  
    พ.ศ.2548 
2. คู่มือแนะน าการใช้งานระบบ 
    สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
    INFOMA : WebFlow  
    เกี่ยวกับระบบ 
    สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
    (e-สารบรรณ) 

 

 
หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
1. ความรู้เกี่ยวกับ 
    หลักการเขียน 
    หนังสือราชการ 
2. ความละเอียด 
    รอบคอบในการ 
    ตรวจสอบหนังสือ 
3. ความละเอียด  
    รอบคอบในการแจ้ง 
    เวียนหน่วยงาน 
4. ความตรงต่อเวลา  
    ในการส่งรายช่ือ  
   ตามก าหนด 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
จัดสถานที่ / 

อุปกรณ ์
1. จัดสถานท่ีเพื่อ 
    เตรียมรองรับ 
   จ านวนผู้เข้าร่วม 
   กิจกรรม 
2. จัดเตรียม 
    อุปกรณ์ 
   เพื่อใช้ใน 
   กิจกรรม 

 

1. จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อรองรับจ านวน 
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
2. จัดสถานท่ีเพื่อเตรียมรับสถานการณ์  
    แล้วแต่กรณี เช่น ฝนตก สถานท่ี 
    กลางแจ้ง ฯลฯ 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรม  
    เช่น ดอกไม้ธูปเทียน พวงมาลา ฯลฯ 

- หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ/ 

เจ้าหน้าท่ีรักษาบริเวณ 

 

1. ความพร้อมของ 
    สถานท่ี สะอาด  
    เรียบร้อย และ 
    สวยงาม 
2. อุปกรณ์ครบตาม 
    จ านวนผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม 
 

จัดท าหนังสือขอ
อนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย 

1. ท าหนังสือ 
    เบิกจ่ายการ  
    ประชุม 
 
 
 
 
 

 
1. จัดพิมพ์เอกสารใบส าคัญ 
2. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ  
    (บก.-กจ.9) 
3. ส าเนาใบบัตรประชาชนเจ้าของร้าน 
    ท่ีส่ังอาหารว่าง 
4. ใบเสร็จอาหารว่าง 
5. ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
1. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน 
    อื่นๆ (บก.-กจ.9) 
2. แบบฟอร์มใบเซ็นต์ช่ือ 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
   ว่าด้วยงานสารบรรณ  
   พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2  
    พ.ศ.2548 

 

 

 
หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
  1. ความรู้ ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับงาน ธุรการ   
    ระเบียบ คู่มือท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
2. ความละเอียด 
    รอบคอบ 
    ในการจัดท า 
    เอกสาร 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดท าสรุปผลการ 
    ด าเนินงาน 
2. ปัญหาอุปสรรค 
    ท่ีเกิดขึ้นระหว่าง 
    การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 
1. จัดท าบันทึกข้อความ 
2. สรุปแต่ละงานของแต่ละ  
    ส่วน/ โครงการ 
3. รวบรวมให้อยู่ในภาพรวมของ 
    สชป.2 
4. จัดส่งเสนอกรมชลประทานผ่านระบบ 
    สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
    INFOMA : WebFlow  
    เกี่ยวกับระบบ 
    สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
    (e-สารบรรณ) 

 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2  
    พ.ศ.2548 
2. รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
1. ความรู้เกี่ยวกับ 
    หลักการเขียน 
    หนังสือราชการ 
2. ความละเอียด 
    รอบคอบในการ 
    ตรวจสอบหนังสือ 
3. ความเสถียรของ 
    สัญญาณอินเทอร์เน็ต  
    ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
    การปฏิบัติงานใน 
    ระบบสารบรรณ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
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7. ระบบตดิตามประเมนิผล  

กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
1. การรับหนังสือให ้
   ด าเนินการจัดพิธีการ 
   และงานวันส าคัญ 

1. การรับหนังสือถูกต้อง 
2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของหนังสือท่ีรับมา 
3. ความถูกต้อง รวดเร็วใน 
    การแยกแยะเอกสาร 
4. การรับหนังสือถูกต้อง 
    เป็นไปตามระเบียบงาน 
    สารบรรณ พ.ศ. 2526  
    และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
    ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 

 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วนของหนังสือท่ี 
    ได้รับมา ให้เป็นไปตาม 
    ระเบียบงานสารบรรณ  
    พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข 
    เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  
    พ.ศ. 2548 
2. ประสานงานกับหน่วยงาน  
    ผู้ส่งหนังสือ กรณีได้รับ 
    หนังสือไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
    เพื่อปรับปรุง แก้ไข  
    ข้อบกพร่อง 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ของหนังสือท่ีน าเสนอให้ 
    สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    ของหนังสือ และมีเอกสาร 
    แนบประกอบการพิจารณา 
    ครบถ้วน 
4. ตรวจสอบว่าหนังสือได้ถูก 
    เสนอได้ทันก่อน 
    ก าหนดเวลา 

หัวหน้างานธุรการ/   
เจ้าหน้าท่ีธุรการ/ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

2. น าเสนอผูบ้ริหาร 
    พิจารณาสั่งการ 

1. การจัดท าหนังสือถูกต้อง 
    เป็นไปตามหลักการ 
    เขียนหนังสือราชการ 
2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของเนื้อหาสาระ 
3. ความถูกต้องของ 
    การพิมพ์   
    พิมพ์หนังสือ เป็นไปตาม 
    รูปแบบและระเบียบ 
4. ความสละสลวยสวยงาน 
5. ความกะทัดรัด ชัดเจน  
    ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
6. จัดท าหนังสือทันตาม 
    ก าหนดเวลา 

 

1. ตรวจสอบว่าหนังสือได้ถูก 
    เสนอได้ทันก่อน 
    ก าหนดเวลา 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วน ของเนื้อหา สาระ 

หัวหน้างานธุรการ/   
เจ้าหน้าท่ีธุรการ/ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

 

3. ท าบนัทึกแจ้งเวียน 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. การจัดท าหนังสือถูกต้อง 
    เป็นไปตามหลักการ  
    เขียนหนังสือราชการ 
2. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของเนื้อหาสาระ 
3. ความถูกต้องของการพิมพ์   
    พิมพ์หนังสือ เป็นไปตาม 
    รูปแบบและระเบียบ 
 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วน ของเนื้อหา สาระ 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วนของหนังสือท่ีได้ 
    จัดท าขึ้น ให้เป็นไปตาม 
    หลักการเขียนหนังสือ 
    ราชการ 

หัวหน้างานธุรการ/   
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 

 

3. ท าบนัทึกแจ้งเวียน 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. ความสละสลวยสวยงาน 
5. ความกะทัดรัด ชัดเจน  
    ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
6. จัดท าหนังสือทันตาม 
    ก าหนดเวลา 
 

3. ตรวจสอบว่าหนังสือได้ถูก 
   จัดท าได้ทันตาม 
   ก าหนดเวลา 

หัวหน้างานธุรการ/   
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

4. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม 

1. ความถูกต้องของรายช่ือ 
2. ความครบถ้วน ถูกต้อง 
    จ านวนของผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม 
3. ส่งรายช่ือให้ทันตาม 
    ก าหนดเวลา 
4. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของหนังสือ 

1. ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม ให้ถูกต้อง     
    ครบถ้วน 

2. ตรวจสอบว่าหนังสือได้ถูก 
   จัดท าได้ทันตาม 
   ก าหนดเวลา 

หัวหน้างานธุรการ/   
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

5. แจ้งเวียนรายชื่อผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    จ านวนรายช่ือผู้เข้าร่วม 
     กิจกรรม 
2. การจัดท าหนังสือถูกต้อง 
    เป็นไปตามหลักการ   
    เขียนหนังสือราชการ 
3. ความถูกต้องของการพิมพ์ 
    พิมพ์หนังสือ เป็นไปตาม 
    รูปแบบและระเบียบ 
4. จัดท าหนังสือทันตามเวลา 

1. ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม ให้ถูกต้อง     
    ครบถ้วน 

2. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วนของหนังสือท่ีได้ 
    จัดท าขึ้น ให้เป็นไปตาม 
    หลักการเขียนหนังสือ 
    ราชการ 
3.ตรวจสอบว่าหนังสือได้ถูก 
   จัดท าได้ทันตามเวลา   

หัวหน้างานธุรการ/   
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

6. จัดสถานที่ / อุปกรณ์ 1. จัดสถานท่ีให้มีความ 
    เหมาะสม สวยงาม 
    และสะอาด 
2. ความสะดวกสบายของ 
    สถานท่ี 
3. อุปกรณ์ ครบตามจ านวน 
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. สถานท่ี / อุปกรณ์ 
    ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อย 
    ของสถานท่ีจัดงาน 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์  
    ครบตามจ านวนผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรม 
 

หัวหน้างานธุรการ/   
เจ้าหน้าท่ีธุรการ/ 

เจ้าหน้าท่ีรักษาบริเวณ 

 

7. จัดท าหนังสือขออนุมัติ 
    เบิกค่าใช้จ่าย 

1. ความถูกต้อง ตาม 
   แบบฟอร์ม การอนุมัติ 
   เบิกค่าใช้จ่าย 
 

1. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติ 
    เบิกค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้อง 
    ตามหลักวิธีการเบิกจ่าย 

หัวหน้างานธุรการ/   
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

8. สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
    ของเนื้อหาสาระ 
2. รวบรวมผลการ  
    ปฏิบัติงานให้ครบ 
    ทุกส่วน / โครงการ 
3. จัดส่งเสนอ 
    กรมชลประทาน ทันตาม  
    เวลาก าหนด 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วนของหนังสือท่ีได้ 
    จัดท าขึ้นให้เป็นไปตาม 
    หลักการเขียนหนังสือ 
    ราชการ 
2. ตรวจสอบว่าหนังสือได้ 
    ถูกจัดท าได้ทันตาม 
    ก าหนดเวลา 
3. ตรวจสอบว่าหนังสือได้ถูก  
    เสนอได ้ทันก่อน 
    ก าหนดเวลา 
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8. เอกสารอ้างอิง 
        8.1 ระเบียบ/ คู่มือ ที่เก่ียวข้อง 
   8.1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม  
                         (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
   8.1.2 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
  8.2 ค าสั่ง/ หนังสือเวียนแนวปฏบิัติ ที่เก่ียวข้อง 
   8.2.1 ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 196/2561 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มอบอ านาจ  
                        อนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 

9. แบบฟอรม์ที่ใช้ 
  9.1 แบบฟอร์ม  หนังสือภายนอก 
  9.2 แบบฟอร์ม  หนังสือภายใน 
        9.3 แบบฟอร์ม ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
        9.4 แบบฟอร์ม ใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย 
        9.5 แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.-กจ.9) 
         9.6 แบบฟอร์ม แบบค าส่ัง  
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ภาคผนวก 
1) แบบฟอร์มที่ใช้ 
เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 
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เอกสารหมายเลข  2  แบบฟอร์มหนังสือภายใน 
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เอกสารหมายเลข  3 แบบฟอร์ม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม................ 
วัน.........ที่ ..................... เวลา ............... น. 

ณ ................................................ 
ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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เอกสารหมายเลข 4 แบบฟอร์ม ใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่าย 

ส านักงานชลประทานท่ี  2 
        ใบส าคัญท่ี      
        เงิน                บาท            
                   (                        )                                                                                                    
  ตามเอกสารบิลเงินสด                                                                                          ท่ีแนบ
มาพร้อมนี้จ 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
              รวมเป็นเงิน ท้ังส้ิน           บาท
  ได้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายไว้จ านวน      คน เป็นจ านวนเงิน            บาท โดยอาศัยเบิก        
ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 196/2561 ลงวัน ท่ี 8 กุมภาพันธ์  2561  ซึ่ ง................................                  
ได้ส ารองเงินจ่ายไปก่อน  
  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  5 แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.-กจ.9)                
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เอกสารหมายเลข  6 แบบค าสั่ง  
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2) ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ 

เอกสารหมายเลข 7 หนังสือภายนอก 
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เอกสารหมายเลข 8 หนังสือภายใน 
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เอกสารหมายเลข 9 ก าหนดการ 
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 เอกสารหมายเลข  10 ค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 196/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เร่ือง มอบ
อ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 


