ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3

แนวทางการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual) ของสํานัก/กอง
1. ตัวอักษร
1.1. ฟอนต์ ใช้ฟอนต์ TH SarabunIT๙ (หากมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสูตร หรือตัวเลขจํานวนมาก อนุโลม
ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ได้)
1.2. ขนาด พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ขนาดตัวอักษรตามตัวอย่างที่แนบ
2. การใส่เลขหน้า
2.1. ส่วนปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ ไม่ต้องใส่เลขหน้า
2.2. เริ่มใส่เลขหน้าตั้งแต่ วัตถุประสงค์ เป็นต้นไป ใส่ทุกหน้าจนถึงภาคผนวกหน้าสุดท้าย ไม่ต้องเว้น
2.3. ให้ใส่เลขหน้าด้านล่าง ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งหน้ากระดาษแนวตั้ง และแนวนอน
3. ต้องมีการลงนาม ในการตรวจสอบ กลั่นกรอง จากคณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสํานัก/กอง จํานวนไม่ต่ํากว่า 3 คน
4. ระบุรายชื่อผู้ดําเนินการจัดทํา สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ต่อการใช้คู่มือ และใช้
เป็นผลงานของผู้ดําเนินการจัดทําคู่มือ
5. การกําหนดรหัสคู่มือ ให้แต่ละสํานักเป็นผู้กําหนด โดยประกอบด้วย ชื่อสํานัก/ส่วน เล่มที่.../ปีที่จัดทํา
เช่น สบค./สสบ.1/2561
6. หน่วยงานที่จัดทํา (ปกใน) ให้กําหนดหน่วยงานระดับที่ย่อยที่สุดที่จัดทํา
7. ที่ปรึกษา ให้ใส่ตามจริง
8. พิมพ์ครั้งที่.... จํานวนเล่ม และเดือนที่จัดทําให้ใส่ตามจริง
9. การจั ด ทํา คู่ มื อ ขอให้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ตามไฟล์ ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง สามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ส่ ว นพั ฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คล
10. ปกนอก และ คํานํา ระบุ คณะผู้จัดทํา ระดับส่วน/สํานัก (ไม่ระบุรายชื่อผู้ดําเนินการจัดทํา)
11. การตั้งระยะ
11.1. ขอบหน้ากระดาษ
11.1.1. ปกนอก และปกใน ขอบบน 1.4 เซนติเมตร ขอบล่าง 0.5 เซนติเมตร ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร
ขอบขวา 2 เซนติเมตร
11.1.2. คํา นํา สารบัญ เนื้อ หา ภาคผนวก ขอบบน 2 เซนติ เ มตร ขอบล่ า ง 2 เซนติ เ มตร
ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร
11.2. กรอบปกนอก สูง 25.58 เซนติเมตร กว้าง 16.12 เซนติเมตร
11.3. ระยะห่างระหว่างบรรทัดให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่า หรือ Single
11.4. ระยะบรรทัดระหว่างข้อความแต่ส่วน ให้มีระยะบรรทัดห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่า
ก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter+ Before 6 pt.)
11.5. ระยะห่างระหว่างหัวข้อหลัก ให้มีระยะบรรทัดห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก
12 พอยท์ (1 Enter+ Before 12 pt.)
หมายเหตุ : สํานัก/กอง อาจปรับรูปแบบการจัดทําคู่มือได้ตามความเหมาะสม แต่ขอให้มีรายละเอียดตามที่
กําหนดเป็นสําคัญ
: ไฟล์ตัวอย่าง สามารถใช้เป็นรูปแบบของคู่มือได้ โดยขอให้ลบข้อมูลที่เป็นการบรรยายทั้งหมด ก่อน
จะดําเนินการจัดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์

ฉบับปรัรับปรุง ครั้งที่ 3
(211/03/61)

3.66 cm.
c

4.344 cm.

คู่มือกการปฏิฏิบัติงาน
า
(Woork Manual)

ขนาด 34
3 พอยท์
ตัวหนา
ห

16.12 cm.
c
225.58 cm.

เรื่อง AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA
A
AAAAAAAAAAAAAAAAA

ส่วนAAAAAAAAAAAAAAAAA
สํานักAAAAAAAAAAAAAAAA
กรมชลลประทาน

ขนาาด 14 พอยท์
ตัวหนา

ขนาด 23 พอยท์
ตัวหนา

เดือนที่จัดทํทา ปีที่จัดทํา

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

ขนาด 27 พอยท์
ตัวหนา

เรื่อง AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ขนาด 23 พอยท์
ตัวหนา

รหัสคู่มือ AAAA/AAAA1/2560
หน่วยงานที่จัดทํา
ฝ่ายAAAAAAAAAAAAAAAA ส่วนAAAAAAAAAAAAA
สํานักAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ที่ปรึกษา
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
พิมพ์ครั้งที่ ..........
จํานวน ......... เล่ม
เดือน AAAAAAA พ.ศ. 2561
หมวดหมู่ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ขนาด 14 พอยท์
ตัวหนา
หมวดหมู่คมู่ ือส่วนกลาง
1. วิจัยและพัฒนา
2. วางโครงการ
3. สํารวจ
4. ออกแบบ
5. ก่อสร้าง
6. จัดสรรน้ํา
7. ช่างกล
8. จัดรูปที่ดิน
9. ธุรการ
10. บริหารงานบุคคล
11. พัสดุ
12. การเงิน
13. กฎหมายและที่ดิน
14. อื่น ๆ โปรดระบุ.....

หมวดหมู่คู่มอื ส่วนภูมภิ าค

1. วิศวกรรม
2. เครือ่ งจักรกล
3. บริหารทั่วไป
4. แผนงาน
5. บริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา
6. โครงการชลประทานจังหวัด
7. โครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษา
8. โครงการก่อสร้าง
9. ศูนย์ศึกษา
10. อื่น ๆ โปรดระบุ.....

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่องAAAAAAAAAAAAAA

ได้ผ่านการตรวจสอบ กลัน่ กรองจากคณะทํางานตรวจสอบกลัน่ กรองคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสํานัก.................................................เรียบร้อยแล้ว จึงถือเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์
สามารถใช้เป็นเอกสารเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน

ลงชื่อ....................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง ประธานคณะทํางาน ฯ

ลงชื่อ....................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง ......................................................

ลงชื่อ....................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง ......................................................

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่องAAAAAAAAAAAAAA
จัดทําโดย
ชื่อ-สกุล …….………………………………………………………………………………………………………………..
ตําแหน่ง.................................................................สังกัด...........................................................
ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………….……………………………..
ตําแหน่ง.................................................................สังกัด...........................................................
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………….…………………………………………………………..
ตําแหน่ง.................................................................สังกัด...........................................................
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………….…………………………………………………..
ตําแหน่ง.................................................................สังกัด...........................................................
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………..……………………………………………………..
ตําแหน่ง.................................................................สังกัด...........................................................

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ ……………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................

คํานํา

ขนาด 20 พอยท์ ตัวหนา

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1 Enter+ Before 6 pt.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ขนาด 16 พอยท์
คณะผู้จัดทํา AAAAAAAAAAAAAAAA
สํานักAAAAAAAAAAAAAA
กรมชลประทาน
** ไม่ระบุรายชื่อผู้ดําเนินการจัดทํา

สารบัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต

ขนาด 16 พอยท์
1 Enter+ Before 6 pt.

หน้า
๑
๑

คําจํากัดความ

๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑

Work Flow

4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6

ระบบติดตามประเมินผล

8

เอกสารอ้างอิง

9

แบบฟอร์มที่ใช้

9

ภาคผนวก

๑๒

1) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

11

2) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

12

3) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

13

คู่มือการปฏิบับตั ิงาน
AAAAAAA
A
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา

1. วัตถถุประสงค์
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
วัตถุปประสงค์ (Objectives) : เป็นการรชี้แจงให้ผู้อ่านททราบถึงวัตถุประสงค์
ร ของการจัจัดทําคู่มือการป ฏิบัติงาน เช่น เพื
เ ่อเป็นคู่มือ
การปปฏิบัติงานรับส่งหนั
ห งสือภายในขของอธิการบดีใหห้มีมาตรฐานแลละถือปฏิบัติในแแนวทางเดียวกัน

2. ขอบบเขต
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
ขอบเเขต (Scope) : เป็ป็นการชี้แจงให้้ผู้อ่านทราบถึงขขอบเขตของกระะบวนการในคูมืม่ อื ว่าครอบคลุม ตั้งแต่ขั้นตอนใดด ถึงขั้นตอน
ใด หนน่วยงานใด กับใคร
ใ ที่ใด และเมืมื่อใด

3. คําจจํากัดความ
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
คําจําากัดความ (Definnition) : เป็นกาารชี้แจงให้ผู้อ่า นทราบถึงคําศัพท์
พ เฉพาะ ซึ่งอาจเป็นภาษาไททย ภาษาอังกฤษษ หรือคําย่อ ที่
กล่าววถึงในขั้นตอนกาารปฏิบัติงาน เพืพื่อให้เป็นที่เข้าใใจ ตัวอย่างเช่น
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์
น
สําหรับเเทียบกําหนด ทัง้ ในด้านปริมาณ
ณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบับัณฑิตยสถาน พ.ศ.
พ 2542)
มาตรฐานกการปฏิบัติงาน (Performance SStandard) เป็นผลการปฏิ
ผ
บัติงานในระดั
า
บใดระะดับหนึ่ง ซึ่งถือว่
อ าเป็นเกณฑ์ที่
น่าพออใจหรืออยู่ในระะดับที่ผู้ปฏิบัตงานส่
ิง วนใหญ่ทําาได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารรณากําหนดมาตตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้าน
ปริมาาณ คุณภาพ ระะยะเวลา ค่าใช้จ่จาย หรือพฤติกรรรมของผู้ปฏิบติัตงิ าน
คําสั่ง หมาายถึง คําสั่งมหาาวิทยาลัยขอนแแก่น
เจ้าของเรื่อง
อ หมายถึง ส่วนราชการเจ้าขอองคําสั่ง สังกัดมหาวิ
ม ทยาลัยขออนแก่น
ปีปฏิทิน หมายถึ
ห ง ปีพุทธศศักราชโดยเริ่มตั ้งแต่วันที่ 1 มกกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคมขของทุกปี

๑

4.

หน้าที่ความรั
ว บผิดชอบ
ช

..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
หน้าที่ความรับผิดชออบ (Responsibillities) : เป็นการชชี้แจงให้ผู้อ่านททราบว่ามีใครบ้างที
า ่เกี่ยวข้องกับบการปฏิบัติงานน
ประกกอบด้วย
เรียงจจาก ผู้มีอํานาจ หรือตําแหน่งสูงสุ
งด
บุคคล
องค์คณะ เรียงจาก คณะกรรมการ ถึง คคณะทํางานย่อย
เรียงจจาก ส่วนราชกาารระดับกรม ถึง หน่วยงานระดดับสํานัก/กอง/ก
/กลุ่มงาน
ส่วนราชกาาร
และสส่วนราชการ หรืรือ หน่วยงานทีเกี
เ่ ่ยวข้อง นอกสัสังกัดกระทรวง

๒

ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา

สรุปกระบวนการ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
กระบวนการ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. AAAAAAAAAAAAAAAAA
2. AAAAAAAAAAAAAAAAA
3. AAAAAAAAAAAAAAAAA
4. AAAAAAAAAAAAAAAAA
5. AAAAAAAAAAAAAAAAA
6. AAAAAAAAAAAAAAAAA
7. AAAAAAAAAAAAAAAAA

๓

Workk Flow กระบบวนการAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
แผนผัผังการปฏิบตั ิงานน (Work Flow) : ระบุ การใช้สญ
ั ญลักษณ์ต่างๆ ในการเขี
ใ
ยนแผนนผังการทํางาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และ
ความมสัมพันธ์ก่อนหลลังของแต่ละขันตอนในกระบวน
น้
นการทํางาน ทีจะเป็
จ่ นประโยชนน์ในการช่วยทําาความเข้าใจกระะบวนการ
ทํางานที่ง่ายขึ้น และะแสดงให้เห็นภาาพความสัมพันธธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลําดับที่
1.

2.

3.

ผังกระบวนการ

เวลาา
AA นาาที

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A วัน
NO
N

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A วัน

YES
4.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A วัน

5.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A วัน

6.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A วัน

7.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A วัน

รวมเวลาาทั้งหมด AAA วัน AA นาทีที

๔

หมายเหตุ ระบุคําอธิบายเพิ่มเติม หรือ เงื่อนไขที่สําคัญในการดําเนินงาน (ความหมายสัญลักษณ์ไม่ต้องแสดงในคู่มือ)
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า)

๕

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์กระบวนการจัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ าน: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA

2.

3.

AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

AAAAAAAA
AAAAAAAAAA

YES

4.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAA

NO

ระยะ
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
เวลา
AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
นาที AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A วัน AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A วัน AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A วัน AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

๖

ผู้รบั ผิดชอบ
AAAAAAAAAA
AAAA

ลําดับ

5.

ผังกระบวนการ

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

A วัน AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAA

A วัน AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

A วัน AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

6.

7.

ระยะ
เวลา

๗

ผู้รบั ผิดชอบ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

1. AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

2. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

3. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

4. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

๘

รายละเอีอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รบั ผิดชอบบ

เงื่อนไขขการปฏิบตั ิงาน

5. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

6. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

7. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA

ขั้นตอนการปฏิบัตติิงาน (Procedure): ระบบุ รายละเอียดงานตามลําดับที่ ที่แสดงไว้ใน ข้อ 5. Work Flow กระบวนการ
ก
โดยอธิบายวิ
า ธีการทํางานหรือขั้นตอนการทํางานอย่างละเอี
า
ยด ว่าใคร
ทําอะไร ที่ไหน อยย่างไร เมื่อใด และระบบุเอกสาร / ระเบียบ / แบบฟอร์ม / ที่ใช้ปรระกอบการดําเนินการรนั้น รวมทั้ง ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยใช้ข้อความอธิบาย หรือตารางอธิบาย
พร้อมทั้งระบุเงื่อนนไขการทํางาน หรือเงือนไขความสํ
่
าเร็จ ที่จําเป็น

๙

7. ระบบติดตามมประเมินผล
กระบบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงงาน

วิธีการติดตาามประเมินผล

1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
4. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
5. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
6. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ผูต้ ดิ ตาม//
ประเมินผล
ผ

ข้อเสนอแนะ

AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA

ระบบติดตามประเมินผล : ระบุ วิธีการติติดตามประเมินผล ผูร้รัับผิดชอบการติดตาม ผู้รับตรวจ และวิธีการนําเสนอผลการติดตาม ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอแนะเพื่อปรับปรุรุงการทํางาน เพื่อใช้
อ ก 6 เดือน
ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกัับมาตรฐานที่กําหนด และการกําหนดรูปแบบบ และระยะเวลาในกการติดตาม เช่น ทุกเดืดือน ทุก 3 เดือน หรือทุ

๑๐

8. เอกกสารอ้างอิง
8.1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
8.2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
รายยละเอียดตามมเอกสารภาคผผนวกที่แนบ
เอกสารอ้างอิง (Refeerence Document) : เป็นการชีแ้ แจงให้ผู้อ่านทราบว่ามีเอกสารอือื่นใดที่ต้องใช้ปประกอบคู่กัน หรือื ใช้อ้างอิง
ร ทธิภาพ และะสมบูรณ์ เช่น ระเบี
ร ยบปฏิบัตเรืเิ ่องอื่น พระรา ชบัญญัติ กฎหมมาย
ถึงกัน เพื่อให้การปฏิฏิบัติงานนั้นมีประสิ
กฎระะเบียบ หรือวิธการทํ
กี างาน เป็นต้น

9. แบบบฟอร์มทีใ่ ช้
9.1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
9.2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
รายยละเอียดตามมเอกสารภาคผผนวกที่แนบ
แบบฟฟอร์มที่ใช้ (Form
ms) : เป็นการชีแจงให้
้
ผู้อ่านทรราบถึงแบบฟอร์ร์มต่างๆ ที่ใช้ในกการปฏิบัติงาน หรือบันทึกข้อมูล
ในการปฏิบัติงานของงกระบวนการนันั้นๆ

๑๑

ภาค
ภ คผนนวก

ขนาด 72 พอยท์ ตัวหนนา

ภาคผผนวก : เป็นการรแสดงรายการข้ข้อมูล เอกสาร แแบบฟอร์ม กฎหหมาย ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เกีย่ ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และรรวบรวมไว้ในท้ายเล่มคู่มือการปปฏิบัติงาน

๑๒

แนวทางการจัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ าน ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
แนวทางการจัดทําคู่มือ ครั้งที่ 1 : ดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)" กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยใช้ตัวอย่างจากเล่ม คู่มือการปฏิบัติงาน
ของ ส่ ว นฝึ ก อบรม สํ านั ก พัฒ นาโครงสร้ า งและระบบบริ ห ารงานบุ ค คล ที่ดํ า เนิ น การจัด ทํ า ตั้ งแต่ เดื อ น
มกราคม 2553
ปัญหา อุปสรรค : เมื่อสํานัก/กอง นําไปดําเนินการมีประเด็นปัญหา เนื่องจากตัวอย่างที่ได้รับเป็นตัวอย่างจาก
คู่มือเฉพาะ ซึ่งรูปแบบ/รายละเอียดในคู่มืออื่น ๆ มีบริบทที่แตกต่างกัน ทําให้มีความสับสนในการดําเนินการ
จึงมีการขอให้ระบุแนวทางกลาง ที่สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคู่มือ
แนวทางการจัดทําคู่มือ ครั้งที่ 2 : หลังจากได้รับข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินการของสํานัก/กอง
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงดําเนินการจัดทําบันทึก สบค. 13891 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง
แนวทางการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสํานัก/กอง โดยดําเนินการจัดทําแนวทางกลาง
ซึ่งสํานัก/กอง สามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม แต่ขอให้คู่มือนั้น ๆ มีหัวข้อตามรายละเอียดที่
กําหนด
ปัญหา อุปสรรค : เมื่อสํานัก/กอง ดําเนินการรวบรวมคู่มือและส่งให้ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวม
เสนอกรม และจัดทําคลังคู่มือ รวมทั้งเผยแพร่คู่มือให้เกิดประโยชน์ต่อไปนั้น คู่มือที่สํานัก/กองจัดส่งมีรูปแบบที่
แตกต่าง หลากหลาย ไม่สามารถระบุผู้ดําเนินการจัดทํา พร้อมสถานที่ติดต่อ ซึ่งหากมีการใช้งานคู่มือมากยิ่งขึ้น
จะไม่สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมเสนอแนวทางให้สํานัก/กอง เป็นผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และทักษะเฉพาะด้านที่มีการจัดทําคู่มือ และสามารถนําคู่มือมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
แนวทางการจัดทําคู่มือ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) : ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดทําคู่มือ ให้สามารถ
แก้ปัญหาจากแนวทางเดิม โดยนําเสนอแนวทางให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
ครั้งที่ 2/2561 พิจารณาเห็นชอบแนวทาง ซึ่งมีการเพิ่มเติมข้อมูลจากครั้งที่ 2 ดังนี้
1. ให้ลงนาม การตรวจสอบ กลั่นกรอง จากคณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานของสํานัก/กอง
จํานวนไม่ต่ํากว่า 3 คน
2. ระบุรายชื่อผู้ดําเนินการจัดทํา สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ต่อการใช้คู่มือ และใช้เป็น
ผลงานของผู้ดําเนินการจัดทําคู่มือ
3. ระบุหมวดหมู่คู่มือการปฏิบัติงาน ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สะดวกต่อการเผยแพร่คู่มือ
4. เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในแต่ละกระบวนการ ให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของการดําเนินการ
5. Work flow ในขั้นการตัดสินใจ ให้ระบุเป็นคําว่า “YES” หรือ “NO” เท่านั้น

๑๓

