แบบฟอร3มแผน/ผล

แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (KM Action Plan 2017)
สํานักงานเลขานุการกรม
ลําดับ

กิจกรรม

1 ทบทวน และจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

ผลการดําเนินงาน
แผน

ระยะเวลา
ปงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
การดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มี.ค 60
มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดการ
ความรู"ของสํานัก/กอง
ตามแนวทางกําหนด
(ฉบับ)

เป9าหมาย

ผูรับผิดชอบ

1 ฉบับ

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

1 ฉบับ

ผู"บริหารจัดการความรู" (CKO)
สํานัก / กอง

ผล
2 สื่อสารแนวทางนโยบายจากผู"บริหารการจัดการความรู" (CKO)
สํานัก / กอง
2.1 จัดทําโปสเตอร3สาสน3นโยบายของผู"บริหารจัดการความรู"
(CKO) ติดประกาศตามสถานที่ตางๆ ภายในสํานัก / กอง

2.2 ผู"บริหารจัดการความรู" สํานัก / กอง สื่อสารแนวทาง
นโยบายการจัดการความรู"เปBนประจําอยางตอเนื่อง

3 ศึกษาวิเคราะห3กระบวนงานทั้งหมดของ สํานัก / กอง เพื่อ
เปBนข"อมูลในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน (Work manual)

4 จัดทําแผนงานเพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work manual)
ของสํานัก / กอง ให"ครบทุกกระบวนงาน ภายใน 3 ป?
(2560 - 2562)

5 จัดทําคูมือในการปฎิบัติงาน (Work manual) ใน
ป?งบประมาณ พ.ศ 2560 โดยมีคูมือดังนี้

แผน

เม.ย 60

มีโปสเตอร3สาสน3จาก CKO ที่จัดทํา
และติดประกาศตามสถานที่ตางๆ
ของสํานัก/กอง
(ฉบับ)

ผล
แผน

เม.ย - ก.ย 60

จํานวนกิจกรรมที่มีการสื่อสาร
แนวทางนโยบายจากผู"บริหารจัดการ
ความรู"ของสํานักกอง
(ครั้ง)

ผล
แผน

เม.ย 60

ร"อยละของกระบวนงานที่มีการ
วิเคราะห3เพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ของ สํานัก / กองตามแบบฟอร3มที่
กําหนด
(ร"อยละ)

ร"อยละ 100

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

ผล
แผน

เม.ย 60

มีแผนงานการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานครบทุกกระบวนงานภายใน
3 ป?
(ฉบับ)

1 ฉบับ

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

ผล
แผน

เม.ย - ก.ย 60

ร"อยละของการจัดทําคูมือการ
ปฎิบัติงานแล"วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน
(ร"อยละ)

ร"อยละ 100

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

อยางน"อย ผู"บริหารจัดการความรู" (CKO)
เดือนละ 1 ครั้ง
สํานัก / กอง

หมายเหตุ

ลําดับ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ปงบประมาณ 2560
การดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป9าหมาย

ผูรับผิดชอบ

ร"อยละ 100

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

1. คูมือการดําเนินงานทะเบียนข"อมูลขาวสารลับ
2. คูมือการดําเนินการรับ-สงเอกสารราชการของกรมทาง
ไปรษณีย3
3. คูมือการดําเนินการบริหารงานบุคคล (พนักงานราชการ)
4. คูมือการเบิกจายคาสวัสดิการรักษาพยาบาล
และสวัสดิการการศึกษาบุตร
5. คูมือการจัดทําวาระงานผู"บริหาร
6. คูมือการเสนองานผู"บริหาร
7. คูมือการจัดทํารายงานสรุปมติคณะรัฐมนตรีในสวนที่
เกี่ยวข"องกับกรมชลประทาน
8. คูมือการแถลงขาว
9. คูมือเครือขายประชาสัมพันธ3
10. คูมือการจัดทําแมพิมพ3 สําหรับการพิมพ3ระบบออฟเซ็ต
11. คูมือการผลิตสําเนาเอกสารทางวิชาการด"วยระบบดิจิตอล
12. คูมือการจัดทํารูปเลมในรูปแบบปกแข็ง ปกออน และ
เย็บชุด
13. คูมือการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่ กรมชลประทาน สามเสน
14. คูมือการปฏิบัติหน"าที่ด"านการรักษาความปลอดภัย
15. คูมือกระบวนการปรับปรุงซอมแซมบ"านพักข"าราชการ
ระดับตาง ๆ ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด
16. คูมือการดําเนินการจัดสร"างโรงพิธีพราหมณ3 โรงพระโค
และ พลับพลาที่ประทับ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ

6 ตรวจสอบกลั่นกรองคูมือการปฎิบัติงาน

ผล
แผน

ผล

เม.ย - ส ค. 60

ร"อยละของคูมือการปฏิบัติงานที่มีการ
ตรวจสอบกลั่นกรอง
(ร"อยละ)

หมายเหตุ

ลําดับ

กิจกรรม

7 เผยแพรคูมือการปฎิบัติงานในคลังความรู"ของ สํานัก / กอง

8 อบรมการใช"คูมือการปฎิบัติงานให"แกผู"ปฎิบัติงานภายใน
สํานัก / กอง

9 นําคูมือการปฏิบัติงานไปใช"ในการปฎิบัติงานจริง

10 พิจารณากระบวนงานที่นําคูมือไปใช"แล"วมีการปรับปรุง และ
สงผลให"ลดระยะเวลา ขั้นตอน คาใช"จาย สงประกวดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน ( Process
excellence Award )

11 สรุปปbญหาและอุปสรรคจากการนําคูมือไปใช"ในการ
ปฏิบัติงานจริงของป?ที่ผานมาเพื่อทบทวนและปรับปรุง

12 สรุปบทเรียนและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จัดการ
ความรู"และจัดทําแนวทาง/แผนการจัดการความรู" ใน
ป?งบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ปงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
การดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มิ.ย - ก ย. 60
ร"อยละของคูมือที่ได"รับการเผยแพรใน
คลังความรู"ของ สํานัก / กอง
(ร"อยละ)

เป9าหมาย

ผูรับผิดชอบ

ร"อยละ 100

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

ผล
แผน

มิ.ย - ก ย. 60

ร"อยละของผู"ปฎิบัติงานที่ได"รับการ
ฝYกอบรมคูมือการปฎิบัติงาน
(ร"อยละ)

ร"อยละ 100

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

ผล
แผน

มิ.ย - ก ย. 60

ร"อยละของคูมือการปฎิบัติงานที่
สามารถนําไปใช"ในการปฎิบัติงานได"
จริง(ร"อยละ)

ร"อยละ 100

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

ผล
แผน

ส.ค 60

จํานวนกระบวนงานที่มีการปรับปรุง
อยางน"อย
คณะทํางานจัดการความรู"
และสงผลให"ลดระยะเวลา ขั้นตอน
1 กระบวนงาน
สํานัก / กอง
คาใช"จาย ที่มีการสงเข"าประกวดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางาน ( Process
excellence Award )
(กระบวนงาน)

ผล
แผน

ก.ย 60

จํานวนครั้งที่มีการสรุปปbญหาและ
อุปสรรคจากการนําคูมือไปใช"ในการ
ปฏิบัติงานจริงในป?ที่ผานมา
(ครั้ง)

อยางน"อย
1 ครั้ง/ป?

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

ผล
แผน

ก.ย 60

มีแผนจัดการความรู" ของสํานัก/กอง
ป?งบประมาณ พ.ศ. 2561
(ฉบับ)

1 ฉบับ

คณะทํางานจัดการความรู"
สํานัก / กอง

ผลการดําเนินงาน
แผน

ผล

หมายเหตุ

แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work manual)
สํานักงานเลขานุการกรม
สถานะของคูมือการปฏิบติงาน

ลําดับ

ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

ไมมี

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ

มี
รูปเลม

ไฟล

ทันสมัย ปรับปรุง

แบบฟอร์ม 2

ผู'รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

ฝายบริหารทั่วไป
1 คูมือการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2 คูมือการปฏิบัติงานดานการ รับ-สงดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส-ของสํานักงานเลขานุการกรม
3 คูมือการพิจารณากลั่นกรองหนังสือและบันทึกเสนอผูบริหารกรม

งานธุรการ
งานธุรการ

4 คูมือการจัดทําหนังสือราชการของสํานักงานเลขานุการกรม

งานธุรการ

5 คูมือการดําเนินงานทะเบียนขอมูลขาวสารลับ

งานธุรการ

6 คูมือการดําเนินการรับ-สงเอกสารราชการของกรมทางไปรษณีย-

งานธุรการ

7 คูมือการจัดเก็บและการทําลายเอกสารของสํานักงานเลขานุการกรม

งานธุรการ

8 คูมือการดําเนินการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

9 คูมือการดําเนินการบริหารงานบุคคล(ลูกจางประจํา)

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

10 คูมือการดําเนินการบริหารงานบุคคล(พนักงานราชการ)

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

งานธุรการ

สถานะของคูมือการปฏิบติงาน

ลําดับ

ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

ไมมี

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ

มี
รูปเลม

ไฟล

ทันสมัย ปรับปรุง

ผู'รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

11 คูมือการดําเนินการดานพัฒนาบุคลากรและงานสวัสดิการ

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

12 คูมือการดําเนินงานการบริหารงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

13 คูมือการดําเนินการดานเบิกจายเงินงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

14 คูมือการเบิกจายคารักษาพยาบาลและสวัสดิการศึกษาบุตร

งานการเงินและบัญชี

15 คูมือการคํานวณตนทุนผลผลิต

งานการเงินและบัญชี

16 คูมือการควงบคุมภายในของเงินทุนหมุนเวียน

งานการเงินและบัญชี

17 คูมือการบริหารงานพัสดุ

งานพัสดุ

18 คูมือการจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ

19 คูมือการบริหารงานสัญญา

งานพัสดุ

20 คูมือการจัดทําบัญชีพัสดุ

งานพัสดุ

21 คูมือการบริหารสินทรัพย-

งานพัสดุ

สวนชวยอํานวยการและประสานราชการ
22 คูมือการจัดประชุมผูบริหารกรมชลประทาน

นางวิไลลักษณ- วันทอง

23 คูมือการจัดทําวาระงานผูบริหาร

นางวิไลลักษณ- วันทอง

สถานะของคูมือการปฏิบติงาน

ลําดับ

ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

ไมมี

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ

มี
รูปเลม

ไฟล

ทันสมัย ปรับปรุง

ผู'รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

24 คูมือการเสนองานผูบริหาร

นางภนิดารัสมิ์ เกษสุขสมวงษ-

25 คูมือการจัดทํารายงานสรุปมติคณะรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวของกับ
กรมชลประทาน
26 คูมือการถวายผาพระกฐินพระราชทาน

นางสาวรัตนา นางาม

27 คูมือวันสถาปนากรมชลประทาน

นางสาวสมฤดี อุปกิจ

28 คูมือพิธีวางพวงมาลาวันปFยมหาราช

นางสาวรัตนา นางาม

29 พิธีถวายสัตย-ปฏิญาณเพื่อเปGนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน

นายทวีศักดิ์ ปานเพ็ชร

30 การจัดงานพิธีการตางๆ (การทําบันทึกขอตกลงระหวางกรม
ชลประทานกับหนวยงานภายนอก/การตอนรับอาคันตุกะ/การรับ
สิ่งของพระราชทาน/การจัดงานพิธีการ การตอนรับ)
สวนประชาสัมพันธและเผยแพร

ผอป.ลก.

31 คูมือการชี้แจงขาว

ปส.ลก.

32 คูมือการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ-

ปส.ลก.

33 คูมือการเขียนขาวประชาสัมพันธ-

ปส.ลก.

34 คูมือการจัดแถลงขาว

สส.ลก.

35 คูมือการจัดสื่อมวลชนสัญจร

สส.ลก.

นางภนิดารัสมิ์ เกษสุขสมวงษ-

สถานะของคูมือการปฏิบติงาน

ลําดับ

ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

ไมมี

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ

มี
รูปเลม

ไฟล

ทันสมัย ปรับปรุง

ผู'รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

36 คูมือการผลิตสื่อเอกสารสิ่งพิมพ-

ผพ.ลก.

37 คูมือการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ-ภายใน

ผพ.ลก.

38 คูมือเครือขายประชาสัมพันธ-

ผพ.ลก.

39 คูมือการผลิตสื่อนิทรรศการ

นก.ลก.

40 คูมือการจัดนิทรรศการ

นก.ลก.

41 คูมือการถายภาพการประชาสัมพันธ-

ผส.ลก.

42 คูมือการถายวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ-

ผส.ลก.

สวนการพิมพ
43 คูมือการจัดทําตนฉบับแบบพิมพ-

ฝMายสาราณียการ

44 คูมือการจัดทําแมพิมพ- สําหรับการพิมพ-ระบบออฟเซ็ต

ฝMายสาราณียการ

45 คูมือการผลิตสําเนาเอกสารทางวิชาการดวยระบบดิจิตอล

ฝMายพิมพ-และผลิตสําเนา

46 คูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจางประจํา
เพื่อปรับระดับชั้นงานใหสูงขึ้น ตําแหนงพนักงานพิมพ47 คูมือการผลิตแบบพิมพ-ระบบออฟเซ็ต

ฝMายพิมพ-และผลิตสําเนา

48 คูมือการจัดทํารูปเลมในรูปแบบปกแข็ง ปกออน และเย็บชุด

ฝMายโรงพิมพ-

ฝMายโรงพิมพ-

สถานะของคูมือการปฏิบติงาน

ลําดับ

ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

ไมมี

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ

มี
รูปเลม

ไฟล

ทันสมัย ปรับปรุง

ผู'รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

สวนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) / สวนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด)
49 คูมือการดําเนินการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่
กรมชลประทาน สามเสน
50 คูมือการคิดปริมาณงานเพื่อจัดทําประมาณการ
51 คูมือการจัดทําประมาณการ

ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน
ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน
ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

52 คูมือการตรวจสอบสภาพอาคารสํานักงาน

ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

53 คูมือการบริหารสัญญาจางเหมากอสรางโดยการควบคุมงานเอง

ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

54 คูมือการสงมอบ-รับมอบงานกอสราง

ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

55 คูมือการปฏิบัติงานดานกอสรางงานดําเนินการเอง

ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

สถานะของคูมือการปฏิบติงาน

ลําดับ

ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

ไมมี

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ

มี
รูปเลม

ไฟล

ทันสมัย ปรับปรุง

ผู'รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

56 คูมือการเตรียมความพรอมในสถานการณ-ฉุกเฉิน

ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

57 คูมือการกอสรางงานกาชาด

ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

58 คูมือการเตรียมการกอสรางงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ

ฝMายวิศวกรรม สวนอาคาร
สถานที่ที่ 1 สามเสน

59 คูมือการบํารุงรักษาอุปกรณ-ระบบไฟฟPาเครื่องปรับอากาศ

ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

60 คูมือการปฏิบัติหนาที่ดานการรักษาความปลอดภัย

ฝMายบริหารจัดการอาคารสถานที่
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

61 คูมือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

ฝMายบริหารจัดการอาคารสถานที่
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

62 คูมือการปฏิบัติงานดานบริหารงานทั่วไป สวนอาคารสถานที่ที่ 1
(สามเสน)

ฝMายบริหารจัดการอาคารสถานที่
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

สถานะของคูมือการปฏิบติงาน

ลําดับ

ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

ไมมี

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ

มี
รูปเลม

ไฟล

ทันสมัย ปรับปรุง

ผู'รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

63 คูมือการจางเหมาบริการภายในกรมชลประทาน สามเสน

ฝMายบริหารจัดการอาคารสถานที่
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน

64 คูมือกระบวนการปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการระดับตางๆ
ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด
65 คูมือการดําเนินการปรับปรุงงานภูมิสถาปQตย-พื้นที่กรมชลประทาน
ปากเกร็ด

ฝMายวิศวกรรม
สวนอาคารสถานที่ที่ 2 ปากเกร็ด
ฝMายวิศวกรรม สวนอาคาร
สถานที่ที่ 2 ปากเกร็ด

66 คูมือการดําเนินการจัดสรางโรงพิธีพราหมณ- โรงพระโค และ
พลับพลาที่ประทับ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ

ฝMายบริหารจัดการอาคารสถานที่
สวนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน
สวนอาคารสถานที่ที่ 2 ปากเกร็ด

แบบฟอร์ม 1
การวิเคราะห์กระบวนงานของสํานัก/กองตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

1. สํานักงานเลขานุการกรม
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.1 งานธุรการ
2.1.1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานสารบรรณ - การปฏิ บั ติ ง านด้ า นงานสารบรรณของกรม 1. คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นงานสารบรรณของ
ของกรม เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ค วามถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บที่ ชลประทาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
กรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการ
ภายในสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรม เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์
2.1.3 ศึกษา กํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน - การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ รั บ -ส่ ง และแจ้ ง เวี ย น 2. คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการรั บ -ส่ ง ด้ ว ย
ด้ า นการ รั บ -ส่ ง และแจ้ ง เวี ย นหนั ง สื อ ของกรมและสํ า นั ก งาน หนังสือของกรมและสํานักงานเลขานุกรมด้วยระบบ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
เลขานุการกรมด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เลขานุการกรม
บริ ห ารงานด้ า นสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สะดวกในการค้นหา ติดตามข้อมูลและสามารถ
ตรวจสอบอ้างอิงได้
2.1.4 พิจารณากลั่นกรองหนังสือเสนอผู้บริหารกรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและ
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ อ งตามภารกิ จ ของกรมและหน่ ว ยงาน
ต่างๆ ภายในกรม

3. คู่ มื อ การพิ จ ารณา กลั่ น กรองหนั ง สื อ และ
บันทึกเสนอผู้บริหารกรม

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

2.1.5 ตรวจสอบ แก้ไข ร่าง และพิมพ์หนังสือ เสนอ - การจั ด ทํ า หนั ง สื อ ราชการของกรมและของ 4. คู่มือการจัดทําหนังสือราชการของสํานักงาน
ผู้บริหารลงนาม เพื่อให้การจัดทําหนังสือราชการของกรมและของ สํานักงานเลขานุการกรม
เลขานุ ก ารกรม (การจั ด ทํ า หนั ง สื อ ราชการ
สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรมมี ค วามถู ก ต้ อ ง ตรงตามระเบี ย บที่
ของกรม อยู่ในคู่มือที่ 1)
เกี่ยวข้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.1.6 ศึกษา กํากับ ควบคุม ดูแล การดําเนินงาน - การดําเนินงานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของกรม 5. คู่มือการดําเนินงานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ และของสํานักงานเลขานุการกรม
ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1.7 กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการบริการรับ- - การดําเนินการบริการรับ-ส่งเอกสารราชการของ 6. คู่ มื อ การดํ า เนิ น การรั บ -ส่ ง เอกสารราชการ
ส่ ง เอกสารราชการของกรมทางไปรษณี ย์ และรั บ ส่ ง เอกสาร กรมทางไปรษณีย์ และรับ-ส่งเอกสารระหว่างกรม
ของกรมทางไปรษณีย์
ระหว่ า งกรมกั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ ให้ ก าร กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น เวลา บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หน่วยงาน
2.1.8 ควบคุม ดูแล และดําเนินการออกเลขที่หนังสือ - การดําเนินการออกเลขที่หนังสือส่งออกภายนอก อยู่ในคู่มือที่ 1
ส่งออกภายนอกของกรม และสํานักงานเลขานุการกรม จัดเก็บ ของกรมและของสํานักงานเลขานุการกรม
สําเนาหนังสือส่งออก เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มี
หลักฐาน อ้างอิง ตรวจสอบได้
2.1.9 ศึ ก ษา กํ า กั บ และพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ - การจัดเก็บและการทําลายเอกสารของสํานักงาน 7. คู่มือการจัดเก็บและการทําลายเอกสารของ
เอกสารของกรม ควบคุม ดูแล การทําลายเอกสารของสํานักงาน เลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม (การจัดเก็บและการ
เลขานุการกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบที่
ทําลายเอกสารของกรมอยู่ในคู่มือที่ 1)
เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนด

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

2.1.10 ศึ ก ษา พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณ
ของกรมและสํานักงานเลขานุการกรม
2.1.11 กํากับ ดูแล การจัดการประชุมของสํานักงาน
เลขานุการกรมตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการเตรียมเอกสาร
นําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ และ
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารการ
ประชุมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
2.1.12 กํากับ ดูแล การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข่ า วสาร กิ จ กรรม ความรู้ ความก้ า วหน้ า และผลงานของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง
2.1.13 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ - ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะ และ
ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ ถ่ายทอดความรู้และ ถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานด้ านสารบรรณของ
แก้ปัญ หาต่า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น แก่เจ้ าหน้า ที่แ ละหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่ กรมชลประทาน
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจและสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.1.14 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รั บมอบหมาย เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
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ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

2.2 งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
2.2.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ โครงสร้ า งอั ต รากํ า ลั ง ของ - อั ต รากํ า ลัง ของข้ า ราชการ ลู ก จ้า งประจํ า และ 8. คู่มือการดําเนินการบริหารงานบุคคล
(ข้าราชการ)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ เพื่อให้มีอัตรากําลังที่ พนักงานราชการ
9. คู่มือการดําเนินการบริหารงานบุคคล
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของกอง
(ลูกจ้างประจํา)
10. คู่มือการดําเนินการบริหารงานบุคคล
(พนักงานราชการ)
2.2.2 ดําเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้นในการ - การดําเนินการเบื้องต้นในการขอแต่งตั้ง ย้าย โอน รวมอยู่ใน (ข้อ 2.2.1) คู่มือที่ 8 และ 9
ขอแต่ ง ตั้ ง ย้ า ย โอน ลาออก บํ า เหน็ จ บํ า นาญ การขอ ลาออก บําเหน็จบํานาญ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรเพื่อให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.3 ตรวจสอบและดําเนินการ สอบคัดเลือก/คัดเลือก - การดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจํา รวมอยู่ใน (ข้อ 2.2.1) คู่มือที่ 9
เพื่ อ ปรั บ ระดั บ ชั้ น งานของลู ก จ้ า ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงาน
ลูกจ้างประจําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.4 ดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ การจัดทํา - การเลือกสรรพนักงานราชการ การทําสัญญาจ้าง รวมอยู่ใน (ข้อ 2.2.1) คู่มือที่ 10
สัญญาจ้าง คําสั่งจ้าง การเลิกจ้าง และการลาออก เพื่อให้การ คําสั่งจ้าง การเลิกจ้าง และลาออก
บริหารพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย
2.2.5 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณา
ความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส

ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณา รวมอยู่ใน (ข้อ 2.2.1) คู่มือที่ 8, 9 และ 10
ความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
ของลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ

2.2.6 ดํ า เนิน การพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและ - การพัฒนาบุคลากร
สมรรถนะของบุ ค ลากรให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

11. คู่มือการดําเนินการด้านพัฒนาบุคลากรและ
งานสวัสดิการ

2.2.7 ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ของลู ก จ้ า งประจํ า และ - การดําเนินการทางวินัยของลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

รวมอยู่ใน (ข้อ 2.2.1) คู่มือที่ 9

2.2.8 ศึ ก ษา วางแผน การจั ด สวั ส ดิ ก ารและการ - การจัดสวัสดิการและเสริมสร้างความผาสุก
เสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

รวมอยู่ใน (ข้อ 2.2.6) คู่มือที่ 11

2.2.9 ให้คําปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน - การถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากร
การปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ บุคคลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ในสายงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมี
ประสิทธิผล
2.2.10 ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคล

รวมอยู่ใน (ข้อ 2.2.6) คู่มือที่ 11

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

2.2.11 ตรวจสอบ ประสานและดําเนินการจัดข้าราชการ - การจัดข้าราชการเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ
ของสํานัก/กอง ส่วนกลาง เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ ให้
ถูกต้องและทันตามหมายกําหนดการ

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
รวมอยู่ใน (ข้อ 2.2.1) คู่มือที่ 8

2.2.12 ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงและการ - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ควบคุมภายในของงานบริหารบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ งานบริหารบุคคล
อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
2.2.13 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.3 งานการเงินและบัญชี
2.3.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การเงินและบัญชี เพื่อจัดวางระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อกําหนด
2.3.2 ศึกษา วิเคราะห์และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
คําของบประมาณการและงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน เพื่อให้ตรงกับภารกิจและบรรลุเป้าหมายที่
กําหนด

- คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
งบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน
- จัดสรรเงินงบประมาณภายในสํานัก/กอง
- การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ
รายงานทางการเงินในภาพรวม
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณและขอขยาย
เวลาเบิกจ่าย
- คืนเงินเหลือจ่ายโอนกลับกองแผนงาน
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี

12. คู่มือการบริหารงบประมาณ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย
2.3.3 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการจัดทํารายงานสถานะ
การเงิน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การรายงานมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
2.3.4 ตรวจสอบการบันทึกรายการงบประมาณในระบบ
การบริหารเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (BIS) เพื่อให้
การใช้เงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับ
อนุ มั ติ แ ละใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารในการติ ด ตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
2.3.5 ศึกษา วิเคราะห์ รายงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด

ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

- การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ
รายงานทางการเงิน

13. คู่มือการดําเนินการด้านเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

- ข้อมูลรายการงบประมาณในระบบการบริหารเงิน
งบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (BIS)

14. คู่มือการเบิกจ่ายค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล
และสวัสดิการการศึกษาบุตร

- ข้อมูลรายการงานปีงบประมาณและรายงานใน
ระบบติดตาม Online

2.3.6 ศึกษา วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม - รายงานผลการคํานวณต้นทุนผลผลิต และแผนเพิ่ม 15. คู่มือการคํานวณต้นทุนผลผลิต
ภายในของเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น การบริ ห ารต้ น ทุ น ผลผลิ ต ของ ประสิทธิภาพ
สํานักงานเลขานุการกรมและผู้บริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน - การควบคุมภายในของเงินทุนหมุนเวียน
16. คู่มือการควบคุมภายในของเงินทุนหมุนเวียน
ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
2.3.7 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่
เจ้าหน้าที่ในสายงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความเข้ า ใจและสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

2.3.8 ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี
2.3.9 ควบคุ ม ตรวจสอบ รายงานการเงิ น เกี่ ย วกั บ การ
บริ ห ารงานการเงิ น บั ญ ชี ภ าครั ฐ ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้รายงานการเงินและ
บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
2.3.10 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.4 งานพัสดุ
2.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบบริหารงานพัสดุ เพื่อให้ - การบริหารงานพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
การปฏิบัติง านเป็ นไปตามระเบี ยบ กฎหมาย มติค ณะรัฐ มนตรี กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งและแนวปฏิบัติที่
คําสั่งและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
เกีย่ วข้อง

17. คู่มือการบริหารงานพัสดุ

2.4.2 ดําเนินการจัดหาพัสดุ เพื่อให้ได้มาและเป็นไปตาม - จัดหาพัสดุ ให้ได้มาและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อ
แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ กฎหมาย มติ จัดจ้าง และถูกต้องตามระเบียบ
คณะรัฐมนตรี คําสั่งและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

18. คู่มือการจัดหาพัสดุ

2.4.3 ดํ า เนิ น การด้ า นบริ ห ารสั ญ ญา เพื่ อ ให้ ก าร - การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้อกําหนดของงาน
เงือ่ นไขข้อกําหนดของงาน

19. คู่มือการบริหารงานสัญญา

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

2.4.4 ดํ าเนิ นการจั ดทําบัญ ชีพัส ดุ การจัดทําทะเบี ยน - จัดทําและตรวจสอบบัญชีพัสดุ ทะเบียนการ
การเบิ ก จ่ า ย การควบคุ ม การจั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี การ เบิกจ่าย การควบคุม และรายงานประจําปี เพื่อใช้
ตรวจสอบรายงานประจําปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน เป็นข้อมูลการบริหารงานพัสดุ
พัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

20. คู่มือการจัดทําบัญชีพัสดุ

2.4.5 ดําเนินการบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล - การบริหารสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาและต้นทุนผลผลิต
คํานวณค่าเสื่อมราคาและต้นทุนผลผลิต

21. คู่มือการบริหารสินทรัพย์

2.4.6 ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ เพื่อการ - ทะเบียนคุมสินทรัพย์ เพื่อการตรวจสอบและ
ตรวจสอบและควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ในฐานะกองผู้ควบคุม
ควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ในฐานะกองผู้ควบคุม

รวมอยู่ในข้อ 2.4.5 คู่มือที่ 21 คู่มือการบริหาร
สินทรัพย์

2.4.7 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การ - จัดสรรพัสดุประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
จั ด สรรพั ส ดุ ป ระเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น เพื่ อ การชลประทานแก่ ชลประทานแก่หน่วยงานในสํานัก
หน่วยงานในสํานัก เพื่อให้ตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์
2.4.8 ให้คําปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน - การถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุและแก้ปัญหา
การปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ในสายงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2.4.9 ศึ ก ษา รายงานเสนอความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ งาน - พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน
พัสดุ ระเบียบพัสดุ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่งและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

2.4.10 ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.4.11 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้ การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. ส่วนช่วยอํานวยการและประสานราชการ
2.1 ฝ่ายช่วยอํานวยการ
2.1.1 กํากับ ดูแล การจัดการประชุมผู้บริหารกรม และ - การจัดประชุมผู้บริหารกรม
การประชุมเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการเตรียม
- การจัดประชุมเฉพาะกิจ
เอกสารการนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ และจัดทํา
- การจัดทํารายงานการประชุม
รายงานการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกรม

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

22. คู่มือการจัดประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน

2.1.2 กํากับ ดูแล ควบคุม การบริหารงานเกี่ยวกับงาน - การจัดทําวาระงานผู้บริหาร
เลขานุการกรมผู้บริหารกรมชลประทาน ได้แก่ การจัดระบบ
เอกสาร การต้อนรับ การนัดหมาย การจัดทําวาระงาน
ผู้บริหาร การติดต่อประสานงาน เพื่อสนับสนุน อํานวยความ
สะดวกการบริหารงานของผู้บริหารกรมให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

23. คู่มือการจัดทําวาระงานผู้บริหาร

2.2.3 ตรวจสอบ กลัน่ กรอง ความถูกต้องครบถ้วนของ - การเสนองานผู้บริหาร
เอกสารเชิญประชุมจากหน่วยงานภายนอก การร่างหนังสือ
โต้ตอบราชการเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการและลงนาม
ได้ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเวลา

24. คู่มือการเสนองานผู้บริหาร

2.2.4 การจัดทํารายงานสรุปมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน เสนอพิจารณามอบหมายให้

25. คูม่ ือการจัดทํารายงานสรุปมติคณะรัฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน

- การจัดทํารายงานสรุปมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ รวมทั้งเร่งรัด ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ
2.2.5 ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลเอกสารหนังสือราชการ
สําหรับใช้ในการอ้างอิง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
และสั่งการของผู้บริหาร

- การจัดเก็บเอกสาร

(รวมข้อ 2.2.3) คูม่ ือ 24

- การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน
- การจัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน
- การจัดพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช
- การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน
- การจัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
- การต้อนรับอาคันตุกะ
- การรับสิ่งของพระราชทาน
- การจัดงานพิธีการ การต้อนรับ การรับรอง

26. คู่มือการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
27. คู่มือวันสถาปนากรมชลประทาน
28. คู่มือพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
29. คู่มือพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
30. คู่มือการจัดงานพิธีการต่าง ๆ
- การทําบันทึกข้อตกลงระหว่าง
กรมชลประทานกับหน่วยงานภายนอก
- การต้อนรับอาคันตุกะ
- การรับสิง่ ของพระราชทาน
- การจัดงานพิธีการ การต้อนรับ
การรับรอง

2.2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.2 ฝ่ายประสานราชการ
2.2.1.ดําเนินการจัดพิธีการและงานวันสําคัญต่าง ๆ
ของกรม ได้แก่ การจัดทําเอกสาร การจัดทําคํากล่าวในพิธี
หนังสือเชิญผู้บริหาร การประสานงาน การต้อนรับ การเลี้ยง
รับรอง การจัดทําของที่ระลึก เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง
ตามที่กรมมอบหมาย

- การจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานพิธีการและกิจกรรม

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย
2.2.2 ประสาน ดําเนินการ แจ้งเวียน รวบรวม
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม
ของกรมชลประทานกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
2.2.3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ข้อเสนอแนะด้านการ
บริหารงานเลขานุการ ด้านการประชุมและด้านพิธีการให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรภายในกรม เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถกู ต้องและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย
1. สํานักเลขานุการกรม
2. ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
2.1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์และแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ประจําปี เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติของกรม
2.1.2 กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภายในของกรม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
2.1.3 สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์
กําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบในการ
กําหนดประเด็นและจัดทําการประชาสัมพันธ์ของกรมให้
สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2.1.4 ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ การนําเสนอข่าว
ผ่านทางสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกรม เพื่อ
นํามาใช้กําหนดทิศทางการบริหารประเด็นประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และดําเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้
ปรากฏ

ผลผลิต (Output)

- แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์ของกรมชลประทาน ของ
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวผ่านช่องทางต่างๆ

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

31. คู่มือการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์
32. คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
33. คู่มือการชี้แจงข่าว
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2.1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรอสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.2 ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
2.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดรูปแบบและจัดทําสื่อ - ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น 34. คู่มือการปฏิบัติงานจัดแถลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ อาทิ ข่าว บทความ วีดีทัศน์ โปสเตอร์ เพื่อใช้
งานแถลงข่าว ดูงานสื่อมวลชนสัญจร
35. คู่มือการปฏิบัติงานจัดสื่อมวลชนสัญจร
เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานของกรมผ่านทางช่องทาง
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
2.2.2 ดําเนินการ ประสานงาน สนับสนุน การทํางาน
ของทีมโฆษกกรมชลประทาน และเชื่อมโยงภารกิจงานกับทีม
โฆษกกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของกรมให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
2.2.3 ติดต่อ ประสานงาน จัดกิจกรรม เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ดูงาน แถลง
ข่าว การแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษ สัมภาษณ์ผู้บริหาร
เพื่อให้สื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยัง
สาธารณะชน
2.2.4 ดําเนินการจัดแถลงข่าวปกติและพิเศษ จัดทํา
ประเด็นข่าว ประสาน และอํานวยความสะดวกสื่อมวลชนเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
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2.2.5 ศึกษา พัฒนา และกําหนดรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้สามารถก้าวทันกับระบบเทคโนยีการสื่อสาร
สมัยใหม่ และสอดคล้องกับการเปิดรับข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
อาทิ การประชาสัมพันธ์งานผ่านทางโซเชียลมีเดีย ข้อความสั้น
ทางโทรศัพท์มอื ถือ (SMS)
2.2.6 ศึกษา วิเคราะห์ กําหนด กํากับ ควบคุม และ
ตรวจสอบ การดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ประจําปีของ
กรม อาทิ โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ สื่อกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการดําเนินงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการพัสดุ
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
2.2.7 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.3 ฝ่ายเผยแพร่
2.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กํากับ ควบคุม และ
ตรวจสอบ การดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ประจําปีของ
กรม ด้านเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือครบรอบวันสถาปนากรม
หนังสือที่ระลึกในโอกาสพิเศษ วารสารข่าว เอกสารเล่มเล็ก แผ่น
พับ โปสเตอร์ เป็นต้น ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดําเนินงานและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการพัสดุ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด

- สื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องวาระต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร
ข่าว แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารเล่มเล็ก
- เผยแพร่ข่าวและข้อมูลของหน่วยงานภายในกรม
- เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในกรม

36. คู่มือการผลิตสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์
37. คู่มือเครือข่ายประชาสัมพันธ์
38. คู่มือการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย
2.3.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ให้คําปรึกษา
คําแนะนํา เสนอแนวคิด เนื้อหา ออกแบบ จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ อาทิ หนังสือวันครบรอบ
สถาปนากรม วารสารข่าว แผ่นพับ ฯลฯ เป็นสื่อใช้สําหรับ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมต่อ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
2.3.3 ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนํา วางแผน การ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์กับบุคลากร
ภายในด้วยการจัดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชลประทาน เพื่อสร้าง
บุคลากรของกรมให้มที ักษะ ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ และสร้างทัศนคติทดี่ ีในการดําเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยเสริมการประชาสัมพันธ์ในระดับ
สํานัก/กอง/กลุ่ม ให้กว้างขวางขึ้น
2.3.4 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารสมัยใหม่ ติดตาม
ตรวจสอบการเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน เพื่อกําหนด
ทิศทาง ประเด็นในการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ เอกสารสิ่งพิมพ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
2.3.5 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สนับสนุนข้อมูล
ร่วมปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใน
รูปแบบคณะทํางาน คณะกรรมการ ทีมงาน และหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
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2.3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.4 ฝ่ายนิทรรศการ
2.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กํากับ ควบคุม และ
ตรวจสอบ การดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ประจําปีของ
กรม ด้านนิทรรศการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คัทเอาท์ ป้าย
และสื่ออื่นๆ อันเป็นส่วนประกอบของการจัดงานนิทรรศการ ให้
เป็นไปตามขั้นตอนการดําเนินงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติด้าน
การพัสดุ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
2.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ให้คําปรึกษา เสนอ
แนวคิด เนื้อหา ออกแบบ และดําเนินการจัดบอร์ดนิทรรศการ
จัดนิทรรศการสื่อผสม ออกแบบตกแต่งพื้นที่จัดนิทรรศการให้
เหมาะสม สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แก่
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของกรมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
นิทรรศการของกรม
2.4.3 ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนํา เสนอแนวคิด เนื้อหา
ออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการ จัดทําบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ ป้าย คัทเอาท์ เป็นต้น เพื่อเป็นสื่อใช้สําหรับส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมต่อสาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง

- โครงการประชาสัมพันธ์ในด้านนิทรรศการ เช่น การ 39. คู่มือการจัดนิทรรศการ
จัดตกแต่งนิทรรศการ โปสเตอร์ ป้าย คัทเอ้าท์
40. คู่มือการผลิตสื่อนิทรรศการ
- ชุดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ ทีส่ ามารถให้หน่วยงาน
อื่น ขอยืมใช้ได้
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2.4.4 ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และจัดระบบการ
ให้บริการยืมชุดนิทรรศการพร้อมสื่ออื่นๆ อันเป็นส่วนประกอบ
ของงานนิทรรศการให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกนําไปจัด
ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
2.4.5 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารสมัยใหม่ ติดตาม
ตรวจสอบการเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน เพื่อกําหนด
ทิศทาง ประเด็นในการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ นิทรรศการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
2.4.6 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สนับสนุนข้อมูล
ร่วมปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการในรูปแบบ
คณะทํางาน คณะกรรมการ ทีมงานและหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.4.7 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
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2.5 ฝ่ายผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์
2.5.1 ศึกษา เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าของเทคนิค - ภาพนิ่งข่าว และภาพการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่ เพื่อกําหนด กํากับ ควบคุม
- สื่อวิดีทัศน์ สําหรับเผยแพร่
ตรวจสอบการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกรม ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้การผลิตสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ประชาสัมพันธ์ของกรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2.5.2 ให้คําปรึกษา แนะนํา วางแผน บริหารการ
ดําเนินงานถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพวีดีทัศน์
จัดทํา power point ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และดําเนินการ
เขียนบรรยายภาพข่าวเผยแพร่ บรรยายภาพข่าวอย่างเหมาะสม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และส่งภาพข่าวจัดทําบอร์ดข่าว
ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อจะช่วย
เสริมการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทางหนึ่ง
2.5.3 ศึกษา เรียนรู้ วางแผน สร้างและพัฒนาระบบ
จัดเก็บภาพนิ่ง และวีดีโอที่เป็นฟิล์มเก่าให้ทนั สมัยรองรับ
เทคโนโลยียุคปัจจุบันได้ สร้างมาตรฐานการจัดเก็บภาพนิ่งและ
วีดีโอที่เป็นไฟล์ดิจิตอล เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นและสามารถ
เก็บรักษาภาพในอดีตอย่างมีคุณภาพ
2.5.4 ศึกษา เรียนรู้ ให้คําแนะนํา จัดระบบและ
ให้บริการยืม ทําสําเนา สื่อโสตทัศนูปกรณ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อาทิ ภาพนิ่ง วีดีโอ พรีเซนต์เตชั่น เพื่อใช้ในการ

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
41. คู่มือการถ่ายภาพการประชาสัมพันธ์
42. คู่มือการถ่ายวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์
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เพิ่งประสิทธิภาพการเผยแพร่กิจกรรมและประกอบการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆของกรม
2.5.5 กํากับดูแลและออกแบบ spec ครุภัณฑ์ด้าน
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาประสิทธิภาพโสตทัศนูปกรณ์ให้สามารถ
รองรับเทคโนโลยียุคปัจจุบัน บํารุงรักษาเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ์ จัดเก็บ ควบคุม วัสดุโสตทัศนูปกรณ์
2.5.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. ส่วนการพิมพ์
2.1 ฝ่ายสาราณียการ
2.1.1 ตรวจสอบ ต้นฉบับ เพื่อจัดพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ปรับปรุงแบบพิมพ์และแบบฟอร์ม เพื่อ
ให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม ให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้
2.1.2 ดําเนินการจัดทําแม่พิมพ์สาํ หรับการพิมพ์ด้วย
ระบบออฟเซ็ต ให้บรรลุผลตามเวลาที่กําหนด

- ต้นฉบับสําหรับพิมพ์แบบพิมพ์ ชนิดปกแข็ง ปกอ่อน 43. คู่มือการจัดทําต้นฉบับแบบพิมพ์
และแบบฟอร์มต่าง ๆ ในระบบออฟเซ็ต และระบบ
ดิจิตอล
- แม่พิมพ์ระบบออฟเซ็ต (เพลท)

44. คู่มือการจัดทําแม่พิมพ์ สําหรับการพิมพ์
ระบบออฟเซ็ต
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2.1.3 จัดทําทะเบียนแบบพิมพ์ และถ่ายทําเนกาทีฟ
จากต้นฉบับ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด

- ทะเบียนแบบพิมพ์ แต่ละประเภทของแต่ละสํานัก/
กอง/โครงการ ตามรายงานความต้องการแบบพิมพ์ใน
แต่ละปีงบประมาณ

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

2.1.4 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ หน่วยงานอื่น
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.2 ฝ่ายพิมพ์และผลิตสําเนา
2.2.1 กําหนดรูปแบบการจัดทํารูปเล่มเอกสาร
ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม
ชลประทาน

- จัดทําเอกสารประเภทต่าง ๆ เพื่อบริการหน่วยงาน
ภายในกรม

45. คู่มือการผลิตสําเนาเอกสารด้วยระบบ
ดิจิตอล

2.2.2 ดําเนินการผลิตสําเนาเอกสารทางวิชาการ และ - สําเนาเอกสารประเภทต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ
ทั่วไป สําเนาแบบแปลน แผนที่ งานก่อสร้าง และประกวดราคา แบบพิมพ์ แบบแปลน ฯลฯ
จ้างเหมาของโครงการต่าง ๆ ด้วยเครื่องระบบดิจิตอล เครื่อง
ถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลน

รวมอยู่ในคู่มือที่ 45

2.2.3 ดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้าง
ชั่วคราว และลูกจ้างประจํา เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ของกรมชลประทาน

46. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการสอบ
คัดเลือกลูกจ้างประจํา เพื่อปรับระดับชั้นงานให้
สูงขึ้น ตําแหน่งพนักงานพิมพ์

- ดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
และลูกจ้างประจําเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
ตําแหน่งพนักงานพิมพ์

2.2.4 กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องใช้
เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการพิมพ์เพื่อให้เป็นไป สํานักงาน เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการพิมพ์ที่ถูกต้อง
ตามระเบียบกรม
ตามระเบียบของกรมชลประทาน
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2.2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ หน่วยงานอื่นประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.๓ ฝ่ายโรงพิมพ์
2.๓.1 รวบรวมรายงานความต้องการ แบบพิมพ์ของ
สํานัก/กอง โครงการในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อวางแผน
ดําเนินการผลิตแบบพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยระบบออฟเซ็ต

- รวบรวมความต้องการแบบพิมพ์แต่ละประเภทของ 47. คู่มือการผลิตแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ต
แต่ละสํานัก / กอง / โครงการ เพื่อวางแผนดําเนินการ
ผลิตแบบพิมพ์ต่าง ๆ

2.๓.2 ดําเนินการจัดทํารูปเล่มเอกสารในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งชนิดปกแข็ง ปกอ่อน และเย็บชุดพร้อมดําเนินงาน
จัดทําหีบห่อ

- จัดทํารูปเล่มเอกสาร รูปแบบต่าง ๆ ทั้งชนิดปกแข็ง
ปกอ่อน เย็บชุด

2.3.3 ตรวจสอบการจ่ายแบบพิมพ์ให้หน่วยงานต่าง
ๆ ภายในกรม เพื่อบรรลุผลตามระยะเวลาที่กําหนด รวมทัง้ การ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- จ่ายแบบพิมพ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม
ชลประทาน

2.3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

- ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานอื่น

48. คู่มือการจัดทํารูปเล่มในรูปแบบปกแข็ง
ปกอ่อน และแบบฟอร์ม

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

สํานักงานเลขานุการกรม
2. ส่วนอาคารและสถานทีท่ ี่ 1 (สามเสน)
2.1 ฝ่ายวิศวกรรม
2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแล - กรมชลประทาน สามเสน มีสภาพแวดล้อมในการ 49. คู่มือขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ดํ า เนิ น การซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษาอาคารสํ า นั ก งาน ทํางานที่ดี มีความปลอดภัย และมีความพร้อมในด้าน บํารุงรักษาอาคารและสถานที่
กรมชลประทาน สามเสน
ตลอดจนภูมิทัศน์ ถนน ระบบระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคด้านต่างๆ
ระบบป้องกันอุทกภัย งานป้องกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ต่างๆ
ภายในกรมชลประทาน สามเสน ทั้งที่กรมดําเนินการเองและจ้าง
เหมาเอกชนดําเนินการ เพื่อให้กรมมีสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ที่ดี มีความปลอดภัย และมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2.1.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และดําเนินการ - การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ แบบแผน และ 50. คู่มือการคิ ดปริมาณงานเพื่อจัดทําประมาณ
สํารวจพื้นที่เบื้องต้น การคํานวณปริมาณงานและประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบ
การ
จัดทําแผนงานงบประมาณ แผนจัดซื้อ จัดจ้าง แผนการใช้วัสดุ - การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วในการทํางานยิ่งขึ้น
51. คู่มือการจัดทําประมาณการ
เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 ควบคุ ม กํ ากั บดู แ ลตรวจสอบอาคารให้ เ ป็น ไป - กรมชลประทาน สามเสน มีสภาพแวดล้อมในการ 52. คู่มือการตรวจสอบสภาพอาคารสํานักงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยถูกต้องตาม ทํ า งานที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของทาง
หลักวิชาการและให้คําปรึกษา แนะนําถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ ราชการ
การตรวจสอบอาคารให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกรมชลประทาน
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เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2.1.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบและดําเนินการ - งานก่ อสร้ างแล้วเสร็จตามสั ญ ญา มีความถูกต้อ ง
บริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหา ครบถ้วนตามมาตรฐานกรมชลประทาน
อุ ป สรรคของงานก่ อ สร้ า งต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตาม
กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวข้อง

53. คู่มือการบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดย
การควบคุมงานเอง
54. คู่มือการส่งมอบ-รับมอบงานก่อสร้าง
55. คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นก่ อ สร้ า งงาน
ดําเนินการเอง

2.1.5 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กํากับดูแล - คู่มือการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 56. คู่ มื อ การเตรี ย มความพร้ อ มในสถานการณ์
งานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ เพื่อให้ เมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้กฎ ระเบียบ - การบริหารโครงการฝึกอบรม
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1.6 ศึกษา วิเคราะห์ กํากับ ดูแล การบริหารความ - การบริ ห ารความเสี่ ย งมี ค วามเหมาะสม มี ค วาม
เสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1
ต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
(สามเสน) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด
2.1.7 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และดําเนินการ - กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากกรมและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น งานกาชาด งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวั ญ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามหลักวิชาการตลอดจนระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

57. คู่มือขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้าง
งานกาชาด
58. คู่มือขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้าง งานพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
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2.1.8 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแลระบบ - อุ ป กรณ์ ร ะบบไฟฟ้ า , เครื่ อ งปรั บ อากาศ มี 59. คู่ มื อ การบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ร ะบบไฟฟ้ า ,
ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือกล ให้ ประสิทธิภาพในการทํางาน มีอายุการทํางานยาวนาน เครื่องปรับอากาศ
สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ ซ่อมบํารุงยานพาหนะ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจต่างๆของฝ่าย การดูแลรักษาระบบดับเพลิง และอุปกรณ์
ต่างๆ ให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอเพื่อป้องกันอัคคีภัย
2.1.9 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของงาน และ
ของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ ยวข้ องหรื อได้รับมอบหมาย เพื่อ ให้การ ตามนโยบายและภารกิจของกรมชลประทาน
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.2 ฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่
2.2.1 วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแลงาน ด้านการรักษา
ความปลอดภั ย ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นความ
ปลอดภัย อาคารสถานที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ ภายในบริเวณ
กรมชลประทาน สามเสน ทั้งที่กรมดําเนินการเอง และโดยวิธีจ้าง
เหมาบริการ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ
พ.ศ. 2552
2.2.2. วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแล งานด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน งานรักษาความสะอาด การดูแลรักษาต้นไม้และ
สวนหย่อม การกําจัดปลวก การจัดระเบียบการจอดรถยนต์
ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน ทั้งที่กรมดําเนินการเอง

- ป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการโจรกรรมทรัพย์สิน 60. คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นการรั ก ษาความ
ของทางราชการ
ปลอดภัย
- ดู แ ลด้ า นจราจร จั ด ระเบี ย บรถยนต์ ภ ายในกรม
ชลประทาน สามเสน
- ตรวจสอบการเข้า – ออกของบุคลากรภายในกรม
ชลประทาน สามเสน
- การฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและปฏิบัติตาม 61. คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
- เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของกรมชลประทาน
สิ่งแวดล้อม
สามเสน มีความปลอดภัย
- เอกสารทีม่ ีความลับและความสําคัญ มีความ
ปลอดภัย
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และโดยวิธีจ้างเหมาบริการ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความ - กรมชลประทานมีความปลอดภัย และน่าอยู่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และบุคลากรมีสุขอนามัยและมีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ บุคคลากรมีสขุ อนามัยและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชีวิตที่ดี
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554
2.2.3 ควบคุม กํากับดูแล การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อ
ทํากิจกรรมต่างๆ ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน และ
เสนอกรมพิจารณาอนุมัติ เพื่อความถูกต้องเหมาะสมและให้
เป็นไปตามระเบียบของกรมชลประทาน

- การใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
- การได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจ
- การบริหารจัดการด้านการใช้สถานที่ที่เป็นระเบียบ

อยู่ในคู่มือที่ 60,61

2.2.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้านธุรการ - การปฏิบั ติ ที่ถู กต้ อ งตามกฎระเบี ย บของงานด้ า น 62. คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปส่วน
การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ตรวจสอบเรื่องเสนอผู้อํานวยการ ธุรการ
อาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจทาน - นําเสนองานได้ทันต่อเวลา และรวดเร็ว
หนั งสือและงานพิ ม พ์ เอกสาร การประชุ ม และทํารายงานการ
ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ กฎหมาย และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.5 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้านการเงิน
และบัญชี การจัดทํารายงานฐานะการเงินงบประมาณทั้งหมด
ของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน ทุกสิ้นเดือน จัดทําใบสําคัญ
ต่ า งๆ เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการชั่ ว คราว ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน ตลอดจนค่าล่วงเวลาของ

- การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของงานด้านของ อยู่ในคู่มือที่ 62
งานการเงิน
- ควบคุ ม งบประมาณได้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน
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เจ้าหน้าที่ในส่วนอาคารสถานที่ ที่ 1 (สามเสน) เพื่อให้ถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.6 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้านพัสดุ - การปฏิบั ติ ที่ถู กต้ อ งตามกฎระเบี ย บของงานด้ า น อยู่ในคู่มือที่ 62
การจัดทํารายงานความต้องการพัสดุทําเรื่องเบิก – จ่ายพัสดุ การ พัสดุ
จัดซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให้ถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.7 ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแ ล ตรวจสอบ งานด้านการ - การปฏิบั ติ ที่ถู กต้ อ งตามกฎระเบี ย บของงานด้ า น อยู่ในคู่มือที่ 62
เจ้าหน้าที่ การมาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ การจัดเก็บข้อมูล บุคลากร
รายบุคคล การพิจารณาความดีความชอบ ควบคุมดูแลเรื่องการ
ลาประเภทต่างๆ บริหารจัดการกระบวนงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.8 ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตลอดจนวางแผนการรักษาความปลอดภัย การควบคุมการจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในกรมชลประทาน
สามเสน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

63. คู่มือการจ้างเหมาบริการภายใน
- วางแผนการรักษาความปลอดภัย
- ผู้ ป ฏิ บั ติ มี ค วามเข้ า ใจและนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง กรมชลประทาน สามเสน
และอยูใ่ นคู่มือ 60,61
ถูกต้อง
- มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ที่ดี

2.2.9 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของงาน และ
ของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ ยวข้ องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อ ให้การ ตามนโยบายและภารกิจของกรมชลประทาน
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
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1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. ส่วนอาคารและสถานทีท่ ี่ 2 (ปากเกร็ด)
2.1 ฝ่ายวิศวกรรม
2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแล - กรมชลประทาน ปากเกร็ด มีสภาพแวดล้อมในการ
ดํ า เนิ น การซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษาอาคารสํ า นั ก งาน ทํางานที่ดี มีความปลอดภัย และมีความพร้อมในด้าน
ตลอดจน ภูมิทัศน์ ถนน ระบบระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคด้านต่างๆ
ระบบป้องกันอุทกภัย งานป้องกันอัคคีภัยอาคารสถานที่ต่างๆ
ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด ทั้งที่กรมดําเนินการเองและ
จ้างเหมาเอกชนดําเนินการ เพื่อให้กรมมีสภาพแวดล้อมในการ
ทํ า งานที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย และมี ค วามพร้ อ มด้ า นระบบ
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

64. คู่มือกระบวนการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
ข้า ราชการระดั บ ต่ า ง ๆ ภายในกรมชลประทาน
ปากเกร็ด
65. คู่มือดําเนินการปรับปรุงงานภูมิสถาปัตย์พื้นที่
กรมชลประทานปากเกร็ด

2.1.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และดําเนินการ - การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ แบบแผน และ ใช้คู่มือที่ 64 และคู่มือที่ 65
สํารวจพื้นที่เบื้องต้น การคํานวณปริมาณงานและประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบ
จัดทําแผนงานงบประมาณ แผนจัดซื้อ จัดจ้าง แผนการใช้วัสดุ - การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วในการทํางานยิ่งขึ้น
เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย

ผลผลิต (Output)
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2.1.3 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบและดําเนินการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญ ญา มี ความถูกต้อ ง ใช้คู่มือที่ 65
บริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหา ครบถ้วนตามมาตรฐานกรมชลประทาน
อุ ป สรรคของงานก่ อ สร้ า งต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตาม
กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวข้อง
2.1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กํากับดูแลงาน - คู่มือการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ เพื่อให้ เมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน
บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้กฎ ระเบียบ - การบริหารโครงการฝึกอบรม
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1.5 ศึกษา วิเคราะห์ กํากับ ดูแล การบริหารความ - - การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม มีความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปาก ต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
เกร็ด) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด
2.1.6 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และดําเนินการ - กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนด
ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากกรมและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น งานกาชาด งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวั ญ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามหลักวิชาการตลอดจนระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-

-

66. คู่มือการดําเนินการจัดสร้างโรงพิธีพราหมณ์
โรงพระโค และ พลับพลาที่ประทับ ในงานพระราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
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ผลผลิต (Output)

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

2.1.7 วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแลระบบ - อุ ป กรณ์ ร ะบบไฟฟ้ า , เครื่ อ งปรั บ อากาศ มี
ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือกล ให้ ประสิทธิภาพในการทํางาน มีอายุการทํางานยาวนาน
สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ ซ่อมบํารุงยานพาหนะ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจต่างๆของส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) ทํารายงาน
การใช้รถและน้ํามันประจําเดือน การจัดการเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
การดูแลรักษาระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้
การได้อยู่เสมอเพื่อป้องกันอัคคีภัย

-

2.1.8 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การ - การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของงาน และ
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ มอบหมาย ตามนโยบายและภารกิจของกรมชลประทาน
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

-

2.2 ฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่
2.2.1 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบและดําเนินการ
งาน ด้ า นรั ก ษาความปลอดภั ย อาคารสถานที่ ก ารจั ด เวรยาม
รักษาการณ์การจัดวางกําลังของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- ป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการโจรกรรมทรัพย์สิน
ของทางราชการ
- ดู แ ลด้ า นจราจร จั ด ระเบี ย บรถยนต์ ภ ายในกรม
ชลประทาน สามเสน
- ตรวจสอบการเข้า – ออกของบุคลากรภายในกรม
ชลประทาน สามเสน

-

2.2.2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ - การฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและปฏิบัติตาม
กํากับ ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย - เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของกรมชลประทาน ปากเกร็ด
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน งานรักษาความสะอาด การ มีความปลอดภัย
ดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม การกําจัดปลวก การจัดระเบียบ

-
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การจอดรถยนต์ ภายในบริเวณกรมชลประทาน ปากเกร็ด ทั้งที่
กรมดํ า เนิ น การเองและโดยวิ ธี จ้ า งเหมาบริ ก าร เพื่ อ ให้ มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และบุคลากรมี
สุขอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554

ผลผลิต (Output)
- เอกสารที่ มี ค วามลั บ และความสํ า คั ญ มี ค วาม
ปลอดภัย
- กรมชลประทานมีความปลอดภัย และน่าอยู่
ถูกสุขลักษณะ บุคคลากรมีสุขอนามัยและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

2.2.3 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบการดําเนินการ - การได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจ
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ การแจ้งย้ายเข้าย้ายออก ของผู้พัก - การบริหารจัดการด้านการใช้สถานที่ที่เป็นระเบียบ
อาศัยในบ้านพักและอาคารชุดของกรมชลประทาน จัดทําบัญชี
บ้านพัก บัญชีผู้พักอาศัย การขอเข้าพักอาศัยในสวัสดิการที่พัก
อาศั ย กรมชลประทาน เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ - การใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
พื้นที่เพื่อทํากิจกรรมต่างๆ ภายในบริเวณกรมชลประทาน ปาก - การได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจ
เกร็ ด เช่ น ถ่ า ยทํ า ภาพยนตร์ การขอใช้ ส นามกี ฬ า ที่ จ อดรถ - การบริหารจัดการด้านการใช้สถานที่ที่เป็นระเบียบ
เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.5 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้านธุรการ - การปฏิบั ติ ที่ถู กต้ อ งตามกฎระเบี ย บของงานด้ า น
การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ตรวจสอบเรื่องเสนอผู้อํานวยการ ธุรการ
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) ร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจทาน - นําเสนองานได้ทันต่อเวลา และรวดเร็ว

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

ใช้คู่มือที่ 64

-

-

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระดับฝ่าย
หนังสือและงานพิมพ์เอกสาร การประชุมและการทํารายงานการ
ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ กฎหมาย และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต (Output)

2.2.6 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้านการเงิน
และบัญชี การจัดทํารายงานฐานะการเงินงบประมาณทั้งหมด
ของส่ ว นอาคารสถานที่ ที่ 2 (ปากเกร็ ด ) ทุ ก สิ้ น เดื อ น จั ด ทํ า
ใบสําคัญต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ตลอดจนค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ใน
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของงานด้านของ
งานการเงิน
- ควบคุ ม งบประมาณได้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน

2.2.7 ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้านพัสดุ - การปฏิบั ติ ที่ถู กต้ อ งตามกฎระเบี ย บของงานด้ า น
การจัดทํารายงานความต้ องการพัส ดุทํ าเรื่องเบิก – จ่ายพั ส ดุ พัสดุ
จัดทําบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ การจัดซ่อมบํารุงรักษา
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.8 ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแ ล ตรวจสอบ งานด้านการ - การปฏิบั ติ ที่ถู กต้ อ งตามกฎระเบี ย บของงานด้ า น
เจ้าหน้าที่ การมาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ การจัดเก็บข้อมูล บุคลากร
รายบุคคล การพิจารณาความดีความชอบ ควบคุมดูแลเรื่องการ
ลาประเภทต่างๆ บริหารจัดการกระบวนงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน

-

-

-
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ผลผลิต (Output)

2.2.9 ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตลอดจนวางแผนการรักษาความปลอดภัย การควบคุมการจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในกรมชลประทาน (ปาก
เกร็ด ) เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติงานมี ค วามถู กต้อ งตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนการรักษาความปลอดภัย
- ผู้ ป ฏิ บั ติ มี ค วามเข้ า ใจและนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
- มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ที่ดี

2.2.10 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
-

-

