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ค าน า 

 คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านธุรการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงานชลประทานท่ี 2 
กรมชลประทาน ได้จัดท าคู่มือการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานท่ี 2 ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ  
ท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน พ.ศ. 25 60-2564  พันธกิจท่ี 1        
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้ครบทุกกระบวนงานของกรมชลประทาน  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การจัดท าพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานก าหนดให้
ทุกหน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกกระบวนงาน 

 คู่มือการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานท่ี 2  เป็นกระบวนการด าเนินการจัดการประชุม รายงานผล
การประชุม และติดตามผลการปฏิ บั ติ ตามมติ ท่ีประชุม เพื่ อให้ การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ                     
และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส าหรับเป็นองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   

 คณะท างาน หวั งเป็นอย่างยิ่ งว่ า คู่มือการจัดประชุมภายในส านั กงานชลประทานท่ี 2 เล่มนี้                  
จะเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ ของส านักงานชลประทานท่ี 2 กรมชลประทาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา      
กรมชลประทานไปสู่องค์กรอัจฉริยะตามเป้าหมายต่อไป 

 
 

คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ 

เมษายน  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 เพื่อเป็นการรวบรวมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า            
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 1.4 เพื่อให้บุคคลภายในหรือภายนอกท่ีมาใช้บริการสามารถเข้าใจวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลา         
ท าให้สามารถรับบริการได้อย่างถูกต้อง 

2. ขอบเขต  

 คู่มอืการปฏิบัตินี้มีขอบเขตเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดประชุมภายในของส านักงานชลประทานท่ี 2  
เริ่มต้ังแต่ การก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การจองห้องประชุม รวมท้ังเครื่องด่ืมและอาหารว่าง การจัดเตรียมใบเซ็นช่ือ       
การจัดท าเอกสารประกอบรายงานการประชุม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น ทาง Website และการจัดท าหนังสือ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 คู่มือเล่มนี้ ใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านธุรการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานชลประทานท่ี 2 
รวมทั้งผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีสนใจ  โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ค าจ ากัดความ 

 3.1 การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันคิดอย่างมี 
วัตถุประสงค์มีระเบียบวิธีและเวลาท่ีก าหนดให ้
 3.2 ระเบียบวาระ หมายถึง ล าดับรายการท่ีก าหนดไว้เสนอท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุม             
มีความส าคัญ ในประการท่ีว่าท าให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบล าดับรายการ และขอบเขตของการประชุม และทราบ
ประเด็นส าคัญ ในการประชุมล่วงหน้า 
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 3.3 เจ้าหน้าท่ีธุรการ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ในหน่วยงานต่างๆสังกัด
ส านักงานชลประทานท่ี 2 
 3.4 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 
 3.5 สถานท่ีราชการ หมายถึง อาคารท่ีท าการ รวมทั้งพื้นท่ีบริเวณส านักงานชลประทานท่ี 2 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส่วนแผนงาน ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา รวมทั้ง 
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 
กระบวนการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานท่ี 2 
 4.3 หัวหน้างานธุรการ ส านักงานชลประทานท่ี 2/ หัวหน้างานบริหารท่ัวไป ของโครงการ 
รับผิดชอบควบคุม ดูแล การจัดประชุม 
 4.4 เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ/ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุม ดังนี ้
  4.4.1 การก าหนด วัน เวลา สถานท่ี  
  4.4.2 การจองห้องประชุม รวมท้ังเครื่องด่ืมและอาหารว่าง  
  4.4.3 การจัดเตรียมใบเซ็นช่ือ  
  4.4.4 การจัดท าเอกสารประกอบรายงานการประชุม 
  4.4.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น ทาง Website  
  4.4.6 การจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
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สรุปกระบวนการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานที่ 2 

กระบวนการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานท่ี 2 ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

 1. การก าหนด วัน เวลา สถานที่ 
      1.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี 
 1.2 ระเบียบวาระการประชุม 
 1.3 แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
 2. จองห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้ง เคร่ืองด่ืม และอาหารว่าง 
  2.1 ท าหนังสือขอใช้ห้องประชุม ตามแบบฟอร์มของ สชป.2 
 3. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม 
  3.1 รวบรวมรายช่ือผู้เข้าประชุม 
              3.2 จัดท าบัญชีรายช่ือผู้เข้าประชุม 
4. การจัดท าเอกสารประกอบรายงานการประชุม 
  4.1 รวบรวมข้อมูล 
  4.2 จัดท ารูปเล่ม เอกสาร ใบปลิว  
  4.3 จัดท า PowerPoint ตามวาระการประชุม 
 5. จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม 
  5.1 ท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
 6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
  6.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.2 Website 
  6.3 Line 
 7. น าไฟล์บันทึกการประชุมท าเป็นรูปเล่มรายงานการประชุม 
  7.1 เผยแพร่รายงานการประชุมท่ีไม่ได้รับรอง 
  7.2 ตรวจสอบ / เพิ่มเติม / แก้ไข รายงานการประชุม 
  7.3 เผยแพร่รายงานการประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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Work Flow กระบวนการจดัประชุมภายในส านกังานชลประทานที่ 2 
 

ล าดับ                                  ผังกระบวนการ                              เวลา (วันท าการ) 

 
 1.                                                                                                                   1 วัน 

 
 
 
 

 2.                                                                                                                1 วัน 
 
 

3.                                    1 วัน 
 
 

4.                     5 วัน 
 
 

5.                     1 วัน 
 
 
 

6.             1 วัน 
 
 
 
 

     7.   7 วัน 
                                               
                                                 รวมเวลาทั้งหมด  17 วัน 

จัดท าหนังสือ
เชิญประชุม 

จองห้องประชุม 

จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม 

จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายในประชุม 

 

น าไฟล์บันทึกการ
ประชุมท าเป็นรูปเล่ม
รายงานการประชุม 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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5. Work Flow กระบวนการ 
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดประชุมภายในส านักงานชลประทานที่ 2 
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. ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี  ในการ  
    ประชุม 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุม  
3. ระเบียบวาระการประชุม 
4. แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วม 
   ประชุม 
 
 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ 
     วัน เวลา สถานท่ี 
2. การเรียงล าดับวาระการ  
    ประชุม 
3. ความพร้อมของผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
4. ความรวดเร็วในการเชิญ   
    และเวียนหนังสือ 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

จัดท าหนังสือ
เชิญประชุม 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

2 

 

 

 

 
 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

1. ท าหนังสือขอใช้ห้องประชุม ตาม 
     แบบฟอร์มของ สชป.2 รวมทั้ง   
    อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
    เครื่องด่ืม และ อาหารว่าง 
2. จัดเตรียมห้องประชุมตามจ านวน  
    ผู้เข้าร่วมประชุม รวมท้ัง เครื่องด่ืม 
    และอาหารว่างตามจ านวนผู้เข้าร่วม  
    ประชุม 
 
1. รวบรวมรายช่ือผู้เข้าประชุม 
2. จัดท าบัญชีรายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

1. ความถูกต้องการใช้ 
    แบบฟอร์มของ สชป.2 
2. เตรียมความพร้อมของ  
    อุปกรณ์ในการประชุม 
 
 
 

 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน  
     ของจ านวนผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
2. ความถูกต้องรายช่ือ 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

จองห้องประชุม 

จัดเตรียมบัญชีรายช่ือผู้เข้าประชุม 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
          

 5 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รวบรวมข้อมูล 
    1.1 รูปแบบการประชุมท่ีเป็น 
          ทางการ ในการประชุมใหญ่ๆ  
          หรือการประชุมท่ีจัด อย่าง  
          สม่ าเสมอเป็นประจ า มักใช้ 
          รูปแบบท่ีมีระเบียบวาระ 
          เหมือนกันทุกครั้ง ท้ังนี้ เพื่อให้ 
          ส่ือความ เข้าใจชัดเจนตรงกัน   
          ระเบียบวาระดังกล่าว ดังนี้   
           - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ี 
                  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
           - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการ 
             รับรองรายงานการประชุม  
           - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ี 
             เสนอให้ท่ีประชุมทราบ            
           - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ี  
             เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  
           - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ  
             (ถ้ามี)  
        1.2 รูปแบบการประชุมท่ีไม่เป็น    
               ทางการ ท่ีประชุมอาจก าหนด 

1. ควรใช้ค าตามท่ีก าหนดใน 
    ระเบียบส านักนายก    
    รัฐมนตรี ว่าด้วยงาน 
    สารบรรณ พ.ศ. 2526 
2. รูปแบบรายงานการ 
    ประชุมต้องถูกต้อง ถึงแม้ 
    รูปแบบ รายงานการ 
    ประชุมจะมีรายละเอียด 
    แตกต่างกัน 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
1 วัน 

          รูปแบบต่างๆ โดยไม่ ต้องม ี
          ระเบียบวาระครบถ้วนเป็นแบบ 
          ฉบับ มักใช้ในการประชุมท่ีไม่ 
          ค่อยเป็นทางการหรือที่ประชุม 
          กลุ่ม ย่อยๆ หัวข้อประชุม 
          เพียงแต่เรียงล าดับ 1 – 2 –  
          3 - 4 เท่านั้น 
2. จัดท ารูปเล่ม เอกสาร ใบปลิว  
3. จัดท า PowerPoint ตามวาระการ 
    ประชุม 

 
 
1. ท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
    ในการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ความถูกต้อง ตามแบบฟอร์ม   
    การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน 

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. Website 
3. Line 
 
 
 

 
 
 
1. เผยแพร่รายงานการประชุมท่ีไม่ได้ 
    รับรอง 

2. ตรวจสอบ / เพิ่มเติม / แก้ไข  
    รายงานการประชุม 
3. เผยแพร่รายงานการประชุมทาง 
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความถูกต้อง ของเรื่อง วัน 
    เวลา สถานท่ี 
2. การเผยแพร่ทันต่อเวลา 
 
 
 
 
 
 
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
     ของเนื้อหาสาระ 

2. ความถูกต้องของการพิมพ์ 
    พิมพ์หนังสือ เป็นไปตาม  
    รูปแบบและระเบียบ 

3. ความสละสลวยสวยงาม 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

น าไฟล์บันทึกการ
ประชุมท าเป็นรูปเล่ม
รายงานการประชุม 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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6. ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
จัดท าหนังสือเชิญ

ประชุม 
1. ก าหนด วัน เวลา    
     สถานท่ี  ในการ  
    ประชุม 
2. จัดท าหนังสือเชิญ  
    ประชุม  
3. ระเบียบวาระการ 
    ประชุม 
4. แบบตอบรับ 
   ยืนยันการเข้าร่วม 
   ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ผู้อ านวยการเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา  
    สถานท่ีในการประชุม 
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุม ตาม วัน เวลา  
    สถานท่ีตามก าหนด 
3. รูปแบบการจัดระเบียบการประชุมท่ีเป็น  
    ทางการ ดังนี้ 
    3.1 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน  
          แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    3.2 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรอง 
          รายงานการประชุม  
    3.3 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ี 
          ประชุมทราบ            
    3.4 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ี 
          ประชุมพิจารณา  
    3.5 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
4. รูปแบบการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ ท่ี  
    ประชุมอาจก าหนดรูปแบบต่างๆ  
    โดยไม่ต้องมีระเบียบวาระครบถ้วน       

 
 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2 พ.ศ.2548 
2. แบบฟอร์ม แบบตอบรับยืนยันการ 
    เข้าร่วมประชุม 

 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
 
1. ความรู้ ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับงาน ธุรการ   
    ระเบียบ คู่มือท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
2. ความละเอียด 
    รอบคอบในการจัดท า 
    เอกสาร 
3. การวางแผน 
    ประสานงานท่ีดี 
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 5. แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประชุม 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
จองห้องประชุม 

1. ท าหนังสือขอใช้  
     ห้องประชุม ตาม 
     แบบฟอร์มของ   
     สชป.2 รวมทั้ง  
    เครื่องด่ืม และ   
    อาหารว่าง 
2. จัดเตรียมห้อง 
    ประชุมตาม 
    จ านวนผู้เข้าร่วม 
    ประชุม รวมท้ัง     
    เครื่องด่ืม 
    และอาหารว่าง 
    ตามจ านวน  
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 

     
1. ท าหนังสือขอใช้ห้องประชุม ตามแบบฟอร์ม 
    ของ สชป.2 รวมท้ังกรอกรายละเครื่องด่ืม 
    และอาหารว่าง 
2. จัดเตรียมห้องประชุมตามจ านวนผู้เข้าร่วม 
    ประชุม รวมเครื่องด่ืมและอาหารว่างตาม 
    จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
3. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการประชุม   
    รวม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง 
    โปรเจคเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมของ  
    สชป.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
1. กรอกแบบฟอร์ม  
    ด้วยความถูกต้อง    
    เรียบร้อย ครบถ้วน 
2. เตรียมความพร้อม 
    ของอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
    การประชุม 
3. ความรู้ ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับงานธุรการ  
    ระเบียบ คู่มือ 
    ท่ีเกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

จัดเตรียมบัญชี
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1. รวบรวมรายช่ือ 
    ผู้เข้าประชุม 
2. จัดท าบัญชี 
    รายช่ือผู้เข้า  
    ประชุม 

 

 

จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม 
1. รวบรวมข้อมูล 
   1.1 รูปแบบการ 
   ประชุมท่ีเปน็ 
   ทางการในการ 
   ประชุมใหญ่ๆ  
   หรือการประชุม      
   ท่ีจัดอย่าง   
   สม่ าเสมอ   

 
 
1. รวบรวมรายช่ือจากแบบตอบรับยืนยันการ 
    เข้าร่วมประชุม 
2. จัดพิมพ์รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือ  
4. เตรียมแบบฟอร์ม ใบรายช่ือเปล่า  
    ไว้ส าหรับ ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 
 
 
 
1. รวบรวมข้อมูล ในการจัดท าเอกสาร  
    ประกอบการประชุม 
2. รูปแบบการจัดท าเอกสารมี 2 แบบ ดังนี้ 
    2.1 รูปแบบการประชุมท่ีเป็นทางการ ใน 
          การประชุมใหญ่ๆ หรือการประชุมท่ีจัด  
         อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า มักใช้ 
         รูปแบบท่ีมีระเบียบวาระเหมือนกันทุก   
         ครั้ง ท้ังนี้ เพื่อให้ส่ือความ เข้าใจ 
         ชัดเจนตรงกัน   

 

1. แบบฟอร์ม รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
 

1. กรอกแบบฟอร์ม  
    ด้วยความถูกต้อง    
    เรียบร้อย ครบถ้วน 
2. ความรู้ ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับงานธุรการ  
    ระเบียบ คู่มือ 
    ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
1. ความรู้ ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับงาน ธุรการ   
    ระเบียบ คู่มือท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
2. ความละเอียดรอบคอบ 
    ในการจัดท าเอกสาร 
3. การวางแผน 
    ประสานงานท่ีดี 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
   เป็นประจ า มักใช้ 
   รูปแบบท่ีมี   
   ระเบียบวาระ 
   เหมือนกันทุกครั้ง     
   ท้ังนี้  เพื่อให้ส่ือ   
   ความเข้าใจ 
   ชัดเจนตรงกัน   
   ระเบียบวาระ 
   ดังกล่าว ดังนี้ 
- ระเบียบวาระท่ี 1 
- ระเบียบวาระท่ี 2 
- ระเบียบวาระท่ี 3 
- ระเบียบวาระท่ี 4 
- ระเบียบวาระท่ี 5 
   (ถ้ามี)     
    1.2 รูปแบบการ 
    ประชุมท่ีไม่  
    เป็นทางการ  
    ท่ีประชุม 
    อาจก าหนด 

          ระเบียบวาระดังกล่าว ดังนี้   
           - ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน  
             แจ้งให้ท่ีประชุม ทราบ  
           - ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรอง 
             รายงานการประชุม  
           - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ี 
             ประชุมทราบ            
           - ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ี 
             ประชุมพิจารณา  
           - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
    2.2 รูปแบบการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ  
          ท่ีประชุมอาจก าหนดรูปแบบต่างๆ   
          โดยไม่ ต้องมีระเบียบวาระครบถ้วน 
          เป็นแบบฉบับ มักใช้ในการประชุมท่ี   
          ไม่ค่อยเป็นทางการหรือที่ประชุม 
          กลุ่ม ย่อยๆ หัวข้อประชุมเพียงแต่ 
          เรียงล าดับ 1 – 2 – 3 - 4 เท่านั้น 
3. ระเบียบวาระการประชุม 
4. จัดท ารูปเล่ม เอกสาร ใบปลิว  
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
    รูปแบบต่างๆ  
    โดยไม่ ต้องม ี
    ระเบียบวาระ 
    ครบถ้วนเป็น  
    แบบฉบับ  
    มักใช้ในการ 
    ประชุมท่ีไม่ 
    ค่อยเป็น  
    ทางการหรือ 
    ท่ีประชุม 
    กลุ่ม ย่อยๆ   
    หัวข้อประชุม 
     เพียงแต่ 
      เรียงล าดับ 1 –    
     2 – 3 - 4      
     เท่านั้น 
2. จัดท ารูปเล่ม   
    เอกสาร ใบปลิว 
3. จัดท า Power 
    Point ตามวาระ 
    การประชุม  
 

5. จัดท า Power Point ตามวาระการประชุม    
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

จัดท าหนังสือขอ
อนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

ในการประชุม 
1. ท าหนังสือขอ 
     อนุมัติเบิกค่าใช้ 

    จ่ายในการประชุม 

 
 
1. จัดพิมพ์เอกสารใบส าคัญ 
2. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ  
    (บก.-กจ.9) 
3. ส าเนาใบบัตรประชาชนเจ้าของร้านท่ีส่ัง 
    อาหารว่าง 
4. ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่าง 
5. บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
1. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน 
    อื่นๆ (บก.-กจ.9) 
2. แบบฟอร์มใบเซ็นช่ือ 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2 พ.ศ.2548 

 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
 
1. ความรู้ ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับงาน ธุรการ   
    ระเบียบ คู่มือท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
2. ความละเอียดรอบคอบ 
    ในการจัดท าเอกสาร 
 

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

1. ระบบสารบรรณ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
2. Website 
3. Line 

 

 

 

 

 

1. เผยแพร่ การกำหนด วัน เวลา สถานท่ี 
     ในการประชุม รวมท้ังรายงานการประชุม 
     ท่ีไม่ได้รับการรับรอง และรายงานการ  
     ประชุมท่ีรับรองแล้ว 

 
 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
2. แบบฟอร์ม แบบตอบรับยืนยัน 
    การเข้าร่วมประชุม 
3. แบบฟอร์ม แบบรับรองรายงาน 
    การประชุม 

 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 
 
1. ความรู้ ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับงานธุรการ 
    ระเบียบ คู่มือท่ี 
     เกี่ยวข้อง 
2. ความละเอียด 
    รอบคอบในการจัดท า 
    เอกสาร 
3. การวางแผน 
    ประสานงานท่ีดี 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

น าไฟล์บนัทึกการ
ประชุมท าเป็น

รายงาน 
1. เผยแพร่รายงาน  
    การประชุมท่ี  
    ไม่ได้รับรอง 
2. ปรับปรุงแก้ไข 
    รายงานการ 
    ประชุม 
3. เผยแพร่รายงาน 
    การประชุมทาง 

 ระบบสารบรรณ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
1. น าไฟล์บันทึกการประชุม ท าเป็นรายงาน 
    การประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 รายงานการประชุม ให้ลงช่ือคณะท่ี 
ประชุมหรือการประชุมของคณะนั้น 
1.2 คร้ังที่ ให้ลงครั้งท่ีประชุมเป็นรายปี    
       โดยเริ่มจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไป  
      จนส้ิน ปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราช 
      ท่ีประชุม เมื่อข้ึนปีปฏิทินใหม่ให้เริ่ม    
      ครั้งท่ี 1 ใหม่ 
   1.3 เม่ือ ให้ลงวัน เดือน ปีท่ีประชุม โดย 
         ลงวันท่ีพร้อมตัวเลขของวันท่ี ช่ือเต็ม  
         ของ เดือน และตัวเลขของป ี 
         พุทธศักราช 
    1.4 ณ ให้ลงสถานท่ีท่ีใช้เป็นที่ประชุม 
    1.5 ผู้มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือ   
          ต าแหน่งของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็น 
          คณะท่ีประชุม ในกรณีท่ีผู้ได้รับการ 
          แต่งต้ังเป็นผู้แทนหน่วยงานให้ระบุว่า 
          เป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด พร้อม 
          ต าแหน่ง ในคณะท่ีประชุม  

 
 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2 พ.ศ.2548 
2. แบบฟอร์ม แบบรับรองรายงานการ 
    ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้างานธุรการ/ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. การจัดท ารายงานการ 
    ประชุมอาจมีการ 
    เพิ่มเติมรายละเอียด  
    “ผู้ตรวจ รายงานการ 
    ประชุม” ไว้ใน 
    รายงานการประชุม  
    เพื่อเป็นการ 
    กล่ันกรองความถูก 
    ต้องอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง 
    เป็น การปฏิบัติงาน 
    สารบรรณท่ี  
    นอกเหนือไปจากท่ี 
    ก าหนดไว้ในระเบียบ  
    ส านักนายกรัฐมนตรี  
    ว่าด้วยงาน สารบรรณ  
    พ.ศ. 2526 
2. ความรู้ ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับงาน ธุรการ   
    ระเบียบ คู่มือท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน               
 

เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          หรือการประชุมนั้น ในกรณีท่ีเป็นผู้  
          มาประชุมแทนให้ลงช่ือผู้มาประชุม 
          แทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใด    
          หรือต าแหน่งใด หรือแทนผู้แทน 
          หน่วยงานใด 
    1.6 ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงช่ือและหรือ   
          ต าแหน่งของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็น 
          คณะท่ี ประชุม โดยระบุให้ทราบว่า 
          เป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด พร้อมท้ัง 
          เหตุผลท่ีไม่สามารถมาประชุม  
    1.7 ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงช่ือหรือ   
          ต าแหน่ง ของผู้ท่ีมิได้รับการแต่งต้ัง 
          เป็นคณะท่ี ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วม 
          ประชุม และหน่วยงานท่ีสังกัด ถ้ามี 
    1.8 เร่ิมประชุมเวลา ให้ลงเวลาท่ีเริ่ม 
          ประชุม 
    1.9 ข้อความ ให้บันทึกความท่ีประชุม   
           โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าว 
           เปิด ประชุมและเรื่องท่ีประชุม กับ 
           มติหรือข้อสรุปของท่ีประชุมในแต่ 
           ละเรื่อง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ความละเอียดรอบคอบ 
    ในการจัดท าเอกสาร 
4. การวางแผน    
    ประสานงานท่ีดี 
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รายละเอียดงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ 
เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

           - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุม 
             ทราบ  
           - เรื่องการรับรองรายงานการ 
             ประชุม  
           - เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  
           - เรื่องท่ีเสนอให้ทีประชุมพิจารณา  
           - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
    1.10 เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาท่ีเลิก 
            ประชุม 
    1.11 ผู้จดรายงานการประชุม ให้ 
            เลขานุการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ 
            จดรายงานการ ประชุม ลงลายมือช่ือ   
           พร้อมท้ังพิมพ์ช่ือเต็มและนามสกุล 
            ไว้ใต้ลายมือช่ือในรายงานการ 
            ประชุมครั้งนั้น ด้วย 
2. เผยแพร่รายงานการประชุมท่ีไม่ได้รับการ 
    รับรอง ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ตรวจสอบ / เพิ่มเติม/ แก้ไข รายงานการ 
    ประชุม 
4. เผยแพร่รายงานการประชุมท่ีรับรอง 
    รายงานการประชุมแล้ว ทางระบบสาร 
    บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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7. ระบบตดิตามประเมนิผล  

กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

1. จัดท าหนังสือเชิญประชุม 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ 
     วัน เวลา สถานท่ี 
2. การเรียงล าดับวาระการ  
    ประชุม 
3. ความพร้อมของผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
4. ความรวดเร็วในการเชิญ   
    และเวียนหนังสือ 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง   
    ครบถ้วนของหนังสือได้จัด 
    ท าขึ้น ให้เป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์การเขียนหนังสือ    
    ราชการ 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วนของเนื้อหา  
    สาระ และรูปแบบการพิมพ์ 
3. ตรวจสอบหนังสือได้ถูกจัดท า 
    ได้ทันตามก าหนดเวลา 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 

2. จองห้องประชุม 1. ความถูกต้องการใช้ 
    แบบฟอร์มของ สชป.2 
2. เตรียมความพร้อมของ  
    อุปกรณ์ในการประชุม 

1. ตรวจสอบความถูกต้องในการ 
    ลงทะเบียนในปฏิทิน  
    ส านักงานชลประทานท่ี 2 
2. ตรวจเช็คความพร้อมของ 
    อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 

3. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อ 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ความถูกต้อง ครบถ้วน  

     ของจ านวนผู้เข้าร่วม 
    ประชุม 
2. ความถูกต้องรายช่ือ 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
    ครบถ้วน ถูกต้อง 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

4. จัดท าเอกสารประกอบ 
    การประชุม 

1. ควรใช้ค าตามท่ีก าหนดใน 
    ระเบียบส านักนายก    
    รัฐมนตรี ว่าด้วยงาน 
    สารบรรณ พ.ศ. 2526 
2. รูปแบบรายงานการ 
    ประชุมต้องถูกต้อง ถึงแม้ 
    รูปแบบ รายงานการ 
    ประชุมจะมีรายละเอียด     
    แตกต่างกัน 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วนของเนื้อหา  
2. ตรวจสอบว่าหนังสือได้จัด 
    ท าขึ้นตรงตามเวลา 
3. ประสานงานกับหน่วยงาน 
    เพื่อให้ได้เนื้อหาท่ีถูกต้อง 
    ครบถ้วน 
4. ตรวจสอบรูปแบบหนังสือ 
    ประกอบการประชุมให้ 
    ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นไป 
    ตามระเบียบงานสารบรรณ  
    พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข 
    เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  
    พ.ศ. 2548 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 

5. จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิก 
    ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

1. ความถูกต้อง ตามแบบฟอร์ม   
    การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 

1. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติ  
    เบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง 
    ตามหลัก วิธีการเบิกจ่าย 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 

6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ 1. ความถูกต้อง ของเรื่อง วัน 
    เวลา สถานท่ี 
2. การเผยแพร่ทันต่อเวลา 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของ 
    หนังสือท่ีได้ประชาสัมพันธ์  
    ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ถูกต้อง   
    ครบถ้วน 
2. ตรวจสอบการเผยแพร่ทันเวลา 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

7. น าไฟล์บันทึกการประชุม 
    ท าเป็นรูปเล่มรายงาน 
    การประชุม 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
     ของเนื้อหาสาระ 

2. ความถูกต้องของการพิมพ์ 
    พิมพ์หนังสือ เป็นไปตาม  
    รูปแบบและระเบียบ 

3. ความสละสลวยสวยงาม 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วน ของเนื้อหา 
2. ตรวจสอบรูปแบบหนังสือ 
    ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นไป 
    ตามระเบียบงานสารบรรณ  
    พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข 
    เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  
    พ.ศ. 2548 

หัวหน้างานธุรการ/      
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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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 แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
 9.2 แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุมของ สชป.2 
              9.3 แบบฟอร์ม รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

              9.4 แบบฟอร์ม แบบรับรองรายงานการประชุม 
              9.5 แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.-กจ.9) 
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ภาคผนวก 
1) แบบฟอร์มที่ใช้ 
เอกสารหมายเลข 1 แบบตอบรับยืนยนัการเข้าร่วมประชุม 
 

แบบตอบรบัยนืยนัการเข้าร่วมประชุม ครัง้ที่ ......../.......... 
วัน...............ที่ .................................... เวลา ................ น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 2 ช้ัน 4 
********************************** 

ช่ือหน่วยงาน/โครงการ.......................................................................... จังหวัด........................................ 

1. ข้อมูลแผน/ผลการด าเนินงานพร้อมปัญหา/อุปสรรค ในรูปแบบ Power Point  

    (ภายในวันที่ ........................................) 

2. เรื่องท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุม 

    2.1 ....................................................................................................................................................... 

    2.2 ....................................................................................................................................................... 

3. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งท่ี ............/.................. 

    จ านวน.................คน 

 1)......................................................ต าแหน่ง ................................................................ 

 2)......................................................ต าแหน่ง ................................................................ 

 3).......................................................ต าแหน่ง ............................................................... 

 4).......................................................ต าแหน่ง ............................................................... 

     (ลงช่ือ)........................................... ผู้แจ้งยืนยันเข้าร่วมประชุม 

             (..........................................) 

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

หมายเหตุ : ส่งข้อมูลประกอบการประชุมภายในก าหนด ที่ e-mail : tg_ori2@hotmail.com เท่านั้น 
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เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุมของ 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 
           ได้ขออนุมั ติ ค่าใช้จ่ายไว้จ านวน       คน  เป็นจ านวน เงิน             บาท โดยอาศัยเบิ ก              
ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี  ข 196/2561 ลงวัน ท่ี  8 กุมภาพั นธ์  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  3 แบบฟอร์ม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 

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 แบบรับรองรายงานการประชุม 

แบบรบัรองรายงานการประชุม ส านกังานชลประทานที่ 2 
ครัง้ที่ ............./......... 

เมื่อวัน.........ที่ ..................... เวลา .............. น. 
ณ ห้องประชุมส านกังานชลประทานที่ 2 ช้ัน 4 

………………………………………. 

      รับรองรายงานการประชุม 
      ไม่รับรองรายงานการประชุมเนื่องจาก  .......................................................................................................................................................................       

      ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
หน้า บรรทัดที่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

    

หมายเหตุ กรุณาส่งฝ่ายบริหารท่ัวไป งานธุรการ ภายในวันที่ .............................. 
  หากพ้นก าหนดถือว่าให้การรับรองแล้ว    
                              ลงช่ือ........................................................... 
 
                         (.........................................................) 
                            ต าแหน่ง...................................................... 
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เอกสารหมายเลข  5 แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.-กจ.9)                
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เอกสารหมายเลข  6 แบบฟอร์มหนังสือภายใน 
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เอกสารหมายเลข  7 แบบค าสั่ง  
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เอกสารหมายเลข  8  แบบรายงานการประชุม 
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2) ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ 

เอกสารหมายเลข 9 หนังสือภายใน 
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เอกสารหมายเลข 10  ระเบียบวาระการประชุม 
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เอกสารหมายเลข  11 แบบฟอร์ม แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
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เอกสารหมายเลข  12 ค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 196/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เร่ือง มอบ
อ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 


