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คํานํา
ตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 129/2558 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การแบงงาน
และหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการกรม สวนชวยอํานวยการและประสานราชการ ฝายชวย
อํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ กํากับ ดูแล ควบคุม การบริหารงานเกี่ยวกับงานเลขานุการผูบริหาร
กรม ไดแก การจัดระบบงานเอกสาร การตอนรับ การนัดหมาย การจัดทําวาระงานผูบริหาร การติดตอ
ประสานงานเพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการบริหารงานของผูบริหารกรมใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ประกอบกับระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กําหนดใหหนวยงานจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
เพื่อใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานและการสอนงานใหแกเจาหนาที่ในหนวยงาน และผูเกี่ยวของ นั้น
การจัดทําคูมือการจัดทําวาระผูบริหารดังกลาวขึ้น เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารไดทราบวาระงานประจําวัน
ของผูบริ หารแต ละท าน ประกอบด วย อธิ บดี รองอธิบดี และผู ทรงคุ ณวุฒิ ประกอบการพิจารณาสั่ งการ และ
การมอบหมายงานใหมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการจัดทําวาระผูบริหาร จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

คณะผูจัดทํา สวนชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมชลประทาน
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คูมือการปฏิบัตงิ าน
การจัดทําวาระงานผูบริหาร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหผูบริหารกรมชลประทานไดรับทราบขอมูลวาระงานที่ถูกตอง และรวดเร็ว
1.2 เพือ่ เปนขอมูลประกอบการพิจารณา มอบหมาย และสั่งการของผูบริหาร
1.3 เพือ่ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. ขอบเขต
คูมือการจัดทําวาระงานผูบริหาร ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.1 จัดทําแฟมวาระงานของผูบริหารกรม ไดแก อธช. รองอธิบดี ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน
2.2 เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการและประสานราชการ นําแฟมวาระงานสงหองผูบริหารทุกวัน
กอนเวลา 13.00 น.
2.3 เลขานุการประจําหองผูบริหารบันทึกลงวาระงานประจําวันของผูบริหาร และเจาหนาที่สวน
ชวยอํานวยการและประสานราชการ ทําการรวบรวมแฟมในแตละวัน
2.4 เจาหนาที่รับผิดชอบสรุปวาระงานพิมพรายละเอียดในตารางตามแบบฟอรมที่กําหนด เพื่อ
เสนอ ลนก. เปนผูลงนาม (มอบหมายให ผอป.ลก. ปฏิบัติราชการแทน)
2.5 จัดทําสําเนาวาระงาน จํานวน 9 ชุด/วัน จากนั้นนําสงใหผูบริหาร และผูเกี่ยวของทราบ พรอม
สงในระบบ Application line ใน line กลุม สลก. 4.0
2.6 กรณีมีแกไข เปลี่ยนแปลง เจาหนาที่จะตองทําการแกไข และแจงเวียนใหผูบริหารทราบ
2.7 จัดเก็บเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐาน

3. คําจํากัดความ
ผูบริหาร หมายความวา ผูบริหารระดับสูงของกรมชลประทาน ประกอบดวย อธิบดี รองอธิบดี
4 ทาน (รธร. รธบ. รธส. และ รธร) ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน (ผทว.ผค. ผทว.สอ. ผทว.กส. และ ผทว.บร)
แฟมวาระงาน หมายความวา เอกสาร
วาระงาน หมายความวา แบบฟอรมตารางที่เจาหนาที่ไดจัดทําขึ้น เพื่อรวบรวมการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารกรมในแตละวัน ประกอบไปดวย การปฏิบัติงานที่กรม ไปราชการ ลาพักผอน ไปราชการตางประเทศ
เปนตน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน หมายความวา เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการและประสานราชการ
เลขานุการประจําหองผูบริหาร หมายความวา เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเลขานุการ
ประจําหองผูบริหารแตละหอง จํานวน 9 ทาน

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 อธิบดี รองอธิบดี 4 ทาน (รธร. รธบ. รธส. และ รธร) ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน (ผทว.ผค.
ผทว.สอ. ผทว.กส. และ ผทว.บร) รับทราบวาระงานประจําในแตละวัน
๑

4.2 เลขานุการกรม มอบหมายใหผูอํานวยการสวน/ฝาย ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามแจง
วาระงานในแตละวัน
4.3 ผู อํ านวยการส ว นช ว ยอํ า นวยการและประสานราชการ ลงนามวาระงานประจํ าวั น เสนอ
ผูบริหารเพื่อทราบในแตละวัน
4.4 เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการและประสานราชการ ดําเนินการจัดทําแฟมวาระงาน นําสงแฟม
วาระงาน เก็บแฟมวาระงานในแตละวัน จัดทําสรุปวาระงานประจําวัน และนําสงผูบริหารและผูเกี่ยวของ
รับทราบ และเก็บเรื่องเพื่อเปนหลักฐาน
4.5 เลขานุการประจําหองผูบริหาร บันทึกวาระงานประจําวันของผูบริหารลงในแบบฟอรมที่ได
จัดทําในแฟมวาระวาระงานของผูบริหารแตละทาน

๒

สรุปกระบวนการการจัดทําวาระงานผูบริหาร กรมชลประทาน
กระบวนการจัดทําคูมือวาระงานผูบริหาร กรมชลประทานประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
9 ทาน

1.1 จัดทําแฟมวาระงานแตละวันของผูบริหารกรม ไดแก อธช. รองอธิบดี ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน

1.2 เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการและประสานราชการ นําสงแฟมวาระงานตามหองผูบริหารทุกวัน
กอนเวลา 13.00 น.
1.3 เลขานุการประจําหองผูบริหารทําการลงวาระงานประจําวันของผูบริหารแตละทาน และ
เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการและประสานราชการ ทําการรวบรวมแฟมในแตละวัน
1.4 เจ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบสรุ ป วาระงานพิ ม พ ร ายละเอี ย ดในตารางตามแบบฟอร ม ที่ กํ า หนด
เพื่อเสนอผูบริหาร เพื่อเสนอ ลนก. ลงนาม (มอบหมาย ผอป.ลก. ปฏิบัติราชการแทน)
1.5 จัดทําสําเนาวาระงาน จํานวน 9 ชุด/วัน จากนั้นนําสงใหผูบริหาร และผูเกี่ยวของทราบ พรอม
สงในระบบ Application line ใน line กลุมที่เกี่ยวของ
1.6 จัดเก็บเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐาน

๓

Work Flow กระบวนการการจัดทําวาระงานผูบริหาร กรมชลประทานในภาพรวม
ลําดับที่
1.

2.

ผังกระบวนการ

เวลา

การจัดทําแฟมวาระงาน
ผูบริหาร

60 นาที

30 นาที

เจาหนาที่สวนชวยฯ
นําสั่งแฟมวาระงานตามหองผูบริหาร

3.

เลขานุการประจําหองผูบ ริหาร
บันทึกวาระงานผูบ ริหารในแตละวัน

½ วัน

4.

เจาหนาที่ทาํ การตรวจสอบ (แกไข)
สรุปวาระงาน พรอมเสนอลงนาม
จัดทําสําเนา และนําสงผูเกี่ยวของ

60 นาที
มีแกไข

5.

หากมีแกไข
เปลี่ยนแปลงวาระงาน

30 นาที

ไมมี

6.

5 นาที
จัดเก็บเขาแฟม

เพื่อเปนหลักฐาน

รวมเวลาทั้งหมด ½ วัน 3 ชั่วโมง 5 นาที

๔

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การจัดทําวาระงานผูบริหารกรม
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : ผูบริห ารไดรั บทราบข อมูล วาระงานถู กต อง รวดเร็ว และเปนปจจุบัน สามารถเปนขอมูล ประกอบในการ
มอบหมายงาน/ข อสั่ งการได
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.
การจัดทําแฟม
วาระงาน
2.

3.

4.

เจาหนาที่สวนชวยฯ
นําสงแฟมวาระงานตามหองผูบริหาร

เลขานุการประจําหองผูบ ริหาร
ลงวาระงานผูบริหารในแตละวัน

เจาหนาที่ทาํ การตรวจสอบ (แกไข)
สรุปวาระงาน พรอมเสนอลงนาม
จัดทําสําเนา และนําสงผูเกี่ยวของ

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
60 จัดทําแบบฟอรมวาระงานแตละวัน
นาที และทําแฟมวาระงานประจําของ
ผูบริหาร จํานวน 9 ทาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

แฟมวาระงานสําหรับผูบริหารแต
เจาหนาที่สวน
ละคน ไดรายละเอียดวาระงานที่จะ ชวยอํานวยการ
นํามาจัดทําวาระงาน
และประสาน
ราชการ

30 จัดสงแฟมวาระงานใหผูบริหารแตละ
นาที คนลวงหนากอน 1 วันทําการ

นําสงใหหองผูบริหารแตละหองภาย
ในกําหนดระยะเวลา

½
วัน

ดําเนินการกรอกขอมูลวาระงานให
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน

เลขานุการประจําหองผูบริหาร กรอก
ขอมูลวาระงานประจําวันของผูบริหาร
ในแบบฟอรมวาระงานในแตละวัน

60 เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการฯ เก็บ ขอมูลถูกตอง รวดเร็ว และสงให
นาที แฟมวาระงานคืน และทําการตรวจสอบ ผูเ กี่ยวของภายในเวลา 15.00 น.
ของทุกวันทําการ
ความถูกตอง และสรุปวาระงาน
ประจําวันผูบริหาร เสนอ ลนก. ลงนาม
๕

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่สวน
ชวยอํานวยการ
และประสาน
ราชการ
เจาหนาที่สวน
ชวยอํานวยการ
และประสาน
ราชการ
เจาหนาที่สวน
ชวยอํานวยการ
และประสาน
ราชการ

ลําดับ

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

มีแกไข

5.

หากมีแกไข
เปลี่ยนแปลงวาระ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

(ผอป.ลก. ปฏิบัติราชการแทน) จัดทํา
สําเนา และนําสงผูเกี่ยวของทราบ

30 หากมีการแจงแกไข เปลี่ยนแปลง
นาที วาระงาน เจาหนาที่ฯ ดําเนินการ
แกไข และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ

ไมมีการแกไข หรือแกไขใหเร็วที่สุด
หากไดรับการประสานเปลี่ยนแปลง
วาระงานของผูบริหาร

- เลขานุการ
ประจําหอง
ผูบริหาร
- เจาหนาที่
สวนชวย
อํานวยการฯ

5 จัดเก็บวาระงานประจําวันเขาแฟม
นาที เพือ่ เปนหลักฐาน

จัดเก็บเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐานใน
การปฏิบัติงานเรียบรอย สะดวกใน
การคนหา มีขอมูลในแฟมขอมูล
จัดเก็บเปนหลักฐาน เพื่อสะดวกใน
การคนหา

- เจาหนาที่
สวนชวย
อํานวยการฯ

ไมมี

6.
จัดเก็บเขาแฟม

ผูรับผิดชอบ

เพื่อเปนหลักฐาน

๖

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. จัดทําแบบฟอรมวาระงาน
ประจําวัน และทําแฟมวาระงาน
ประจําของผูบริหาร จํานวน
9 ทาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการฯ จัดทํา
- แบบฟอรมวาระงานของผูบริหาร
จํานวน 9 ทาน ไดแก อธช. รองอธิบดี
ผทว. รายสัปดาห
- พิมพแบบฟอรม และจัดเขาแฟม
ผูบริหาร

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมวาระงานของ
ผูบริหาร (รายสัปดาห)

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่สวนชวย
อํานวยการและ
ประสานราชการ

ถูกตอง ครบถวน

เจาหนาที่สวนชวย
อํานวยการและ
ประสานราชการ

รวดเร็ว ตามกําหนดเวลา

2. จัดสงแฟมวาระงานใหผูบริหาร เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการฯ นําสง
แตละหองลวงหนากอน 1 วัน
แฟมวาระงานใหผูบริหารแตละทาน
ทําการ
ใหแลวเสร็จ ลวงหนากอน 1 วันทําการ

แฟมวาระงานแตละทาน

3. เลขานุการประจําหองผูบริหาร เลขานุการประจําหองผูบริหาร 9 หอง
กรอกขอมูลวาระงานประจําวัน
ดําเนินการบันทึกขอมูลแตละวันของ
ของผูบริหารในแบบฟอรมวาระ
ผูบริหาร เชน
งานในแตละวัน
- การประชุม /สัมมนา บันทึก
รายละเอียดชื่อ วัน/เวลา สถานที่
- ไปราชการ บันทึกสถานที่ไปราชการ
วันที่ไปกลับ
- ลาพักผอน ระบุวันลา
- ลาไปราชการตางประเทศ ระบุสถานที่
วันลา

แบบฟอร ม วาระงานของ เจาหนาที่สวนชวย
อํานวยการและ
ผูบริหาร (รายวัน)
ประสานราชการ

๗

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ถูกตอง ครบถวน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการฯ
เก็บแฟมวาระงานคืน และทําการ
ตรวจสอบความถูกตอง และสรุป
วาระงานประจําวันผูบริหาร เสนอ
ลนก. ลงนาม (ผอป.ลก. ปฏิบัติ
ราชการแทน) และนําสงเกี่ยวของ
ทราบ

เจาหนาที่สวนชวยฯ ดําเนินการ
- เก็บแฟมวาระงานแตละหองคืน
- ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
แฟมวาระงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

แบบฟอร ม วาระงานของ เจาหนาที่สวนชวย
อํานวยการและ
ผูบริหาร (รายวัน)
ประสานราชการ

รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน

แบบฟอร ม วาระงานของ เจาหนาที่สวนชวย
อํานวยการและ
ผูบริหาร (รายวัน)
ประสานราชการ

รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน

- ดําเนินการสรุปวาระงานประจําวันของ
ผู บ ริ ห ารลงในแบบฟอร ม วาระงานของ
ผูบริหาร (รายวัน)
- เมื่ อ สรุป แลว เสนอให ลนก. ลงนาม
โดย ผอป.ลก. ปฏิบัติราชการแทน
- จัดทําสําเนา 9 ชุด ใหผูบริหาร และ
ผูเกี่ยวของทราบ (ไดแก ลนก. ฝบท.ลก.
กลุ มประชาสัมพัน ธฯ โดยการสงขอมู ล
วาระงานใน group line ชื่อ ทีมงาน
สลก. 4.0

5. หากมีการแจงแกไข
เปลี่ยนแปลงวาระงาน เจาหนาที่ฯ
ดําเนินการแกไข และแจงให
ผูเกี่ยวของทราบ

หากไดรับการประสาน หรือแจงวามีการ
เปลี่ยนแปลงแกไข เจาหนาที่สวนชวย
อํานวยการฯ จะดําเนินการแกไขวาระ
งาน และแจงเวียนใหผูเกี่ยวของทราบ
โดยเร็ว

๘

รายละเอียดงาน
6. จัดเก็บวาระงานประจําวัน
เขาแฟม เพื่อเปนหลักฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการฯ เก็บ
ตนฉบับเขาแฟม เพื่อเปนหลักฐานในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถสืบคนไดสะดวก
รวดเร็ว

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอร ม วาระงานของ เจาหนาที่สวนชวย
อํานวยการและ
ผูบริหาร (รายวัน)
ประสานราชการ

๙

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/
ประเมินผล

1. การจัดทําแฟมวาระงาน

ถูกตอง ครบถวน

ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่
สวนชวยอํานวยการฯ

2. เจาหนาที่สวนชวยฯ นําสงแฟมวาระ

รวดเร็ว ตามกําหนดเวลา

ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่
สวนชวยอํานวยการฯ

ผอป.ลก.
ชอ.ลก.

3. เลขานุการประจําหองผูบ ริหาร

ถูกตอง ครบถวน

เจาหนาที่สวนชวยอํานวยการฯ
ตรวจสอบการลงวาระงานของเจาหนาที่
เลขานุการประจําหองผูบริหาร

ผอป.ลก.
ชอ.ลก.

4. เจาหนาที่ทําการตรวจสอบ (แกไข)

รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน

ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่
สวนชวยอํานวยการฯ

ลนก.
ผอป.ลก.
ชอ.ลก.

รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน

ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่
สวนชวยอํานวยการฯ

ผอป.ลก.
ชอ.ลก.

รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน

ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่
สวนชวยอํานวยการฯ

ผอป.ลก.
ชอ.ลก.

งานตามหอง

บันทึกวาระงานผูบ ริหารในแตละวัน

สรุปวาระงาน พรอมเสนอลงนาม
สําเนา และนําสงผูเกี่ยวของ

5. หากมีเปลี่ยนแปลงแกไขวาระงาน
เจาหนาที่สวนชวยฯ ดําเนินการแกไข
และจัดสงวาระงานใหม
6. จัดเก็บเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐาน

๑๐

ผอป.ลก.
ชอ.ลก.

ขอเสนอแนะ

8. เอกสารอางอิง
8.1 บันทึกสํานักงานเลขานุการกรม ที่ สลก 84/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง
การจัดทําวาระงานประจําวันของผูบริหารกรมชลประทาน
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

9. แบบฟอรมที่ใช
9.1 แบบฟอรมวาระงานของผูบริหารกรมชลประทาน อธิบดี รองอธิบดี และผูทรงคุณวุฒิ
(รายวัน)

9.2 แบบฟอรมวาระงานของผูบริหาร (รายสัปดาห)
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

9.3 ตัวอยางแบบฟอรมการกรอกวาระงานของผูบริหารกรมชลประทาน อธิบดี รองอธิบดี และ
ผูทรงคุณวุฒิ ประจําวัน
9.4 ตัวอยางแบบฟอรมวาระงานของผูบริหาร (รายสัปดาห)
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๑๑

ภาคผนวก

๑๒

