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พัฒนาโดย  ศูนยส์ารสนเทศ  กรมชลประทาน 

 
 

คําสั่งสํานักงานชลประทานที่ ๑๓ 
ท่ี    23 / ๒๕60 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ กลัน่กรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย 
                                  
                       
 

 ตามท่ีสํานักงานชลประทานที่ 13 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน นั้น 
 

 เพ่ือให้การดําเนินการจัดการความรู้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 13 โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบกล่ันกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย     
ท่ีกําหนดขึ้นให้ครบทุกกระบวนงานภายใน 3 ปี รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ท่ีจะนําเผยแพร่ทางเว็บไซต์คลังความรู้ทางสํานักงานชลประทานท่ี 13 อย่างเหมาะสม จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย สํานักงานชลประทานที่ 13         
โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
 

 องค์ประกอบ  
                 1. รองผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 13 ประธานคณะกรรมการ 
  2. ผู้อํานวยการส่วนบริหารจดัการน้ําและบาํรุงรักษา คณะกรรมการ 
  3. ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม  คณะกรรมการ 
  4. ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน  คณะกรรมการ 
  5. ผู้อํานวยการส่วนเครื่องจักรกล คณะกรรมการ 
  6. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  คณะกรรมการ  
  7. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ํา  คณะกรรมการ 
  8. หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบํารุงรักษา คณะกรรมการ 
  9. หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป คณะกรรมการ  
  10.หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์  คณะกรรมการและเลขานุการ 
 

 อํานาจหน้าที่ 
  1. ตรวจสอบ กลั่นกรองรูปแบบการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ระดับฝ่าย
ของสํานักงานชลประทานที่ 13  ให้เป็นไปตามท่ีกรมกําหนดครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ของ
สํานักงานชลประทานที่ 13 
  2. กํากับ ติดตามการนําคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ไปสื่อสารและเผยแพร่เว็บไซต์
คลังความรู้ของสํานักงานชลประทานที่ 13 
 
 
 
 

3. รายงาน... 
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  3. รายงานการติดตามและประเมินผลการกลั่นกรองคู่มือให้ CKO สํานัก ทราบ  
  4. สรุปบทเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการกล่ันกรองคู่มือในปีต่อไป 
  5. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่ทีมงานจัดการความรู้ของสํานักงานชลประทานที่ 13 มอบหมาย 
 

   ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

     สั่ง  ณ  วันที่      7   สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
       

                                                            
(นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร) 

ผู้อํานวยการสาํนักงานชลประทานที่ 13 
 
 
    
 
 
 
 
  

/ร่าง 
วิไลลักษณ์/พิมพ์ 

/ตรวจ 



 

พัฒนาโดย  ศูนยส์ารสนเทศ  กรมชลประทาน 

 
 

คําสั่งสํานักงานชลประทานที่ ๑๓ 
ท่ี     8 / ๒๕61 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏบิัติงาน (Work  Manual) ด้านบริหารท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                                  
                       
 

 ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM  Action Plan 2018)    
ข้อ 4  ให้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work  Manual) ด้านบริหารท่ัวไป  นั้น 
 

 เพ่ือให้การดําเนินงานจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ   
จึงแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้านบริหารทั่วไป โดยมีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 

 องค์ประกอบ 
   ชุดที่ 1 คณะทํางานจัดทําคูมื่อสิทธิประโยชน์พนกังานราชการ                     
  1. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป     ประธานคณะทํางาน 
  2. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป      คณะทํางาน 
      โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 
  3. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป      คณะทํางาน 
      โครงการก่อสร้าง 
  4. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป      คณะทํางาน 
      โครงการส่งน้ําและบํารงุรกัษาดําเนินสะดวก 
  5. นางสาววันดี  น้ําใจเย็น    คณะทํางาน 
      เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  6. หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ    คณะทํางานและ 
         เลขานุการ 
  7.  นางสาวณัฐฐิชา  โสพล    คณะทํางานและ 
      เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป 
          
 
 
 
 
 

ชุดที่ 2 … 
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  ชุดที่ 2 คณะทํางานจัดทําคูมื่อการจัดทําและตรวจสอบใบสําคัญ 
  1. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป     ประธานคณะทํางาน 
  2. หัวหน้าหนว่ยเบิกจ่ายโครงการชลประทานจังหวัด    คณะทํางาน 
  3.  หัวหน้างานการเงนิและบัญชี      คณะทํางานและ 
         เลขานุการ 
  4. นางพรญาณี  พรหมรักษา       คณะทํางานและ 
      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

  ชุดที่ 3 คณะทํางานจัดทําคูมื่อเทคนิคการเขียนข่าว 
  1.  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป      ประธานคณะทํางาน 
      2.  นางสาวช่อลดา  ประสพบุญ      คณะทํางาน 
           วิศวกรชลประทานปฏบิัติการ 
           โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 
  3.  นางสาวเสาวรินทร์  เลขะผล      คณะทํางาน 
       วิศวกรชลประทานปฏิบติัการ 
       โครงการสง่น้ําและบํารุงรกัษาดําเนินสะดวก 

  4.  นางสาวปณัฑารีย์  ช่วยศรี      คณะทํางาน 
       วิศวกรชลประทานปฏิบติัการ 
       โครงการสง่น้ําและบํารุงรกัษากําแพงแสน 
  5. นายพิษณุ  พงษ์ศักด์ิ      คณะทํางาน 
      ช่างฝีมือสนาม ช 3 
      โครงการส่งน้ําและบํารงุรกัษาท่ามะกา 
      6. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ     คณะทํางานและ 
          เลขานุการ 
  7. ว่าท่ี ร.ต.หญิงวิราภรณ์  ดวงอยู่สาร     คณะทํางานและ 
      นักประชาสัมพันธ์         ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป   
 

  ชุดที่ 4 คณะทํางานจัดทําคูมื่อการจําหน่ายพัสดุ 
  1. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป     ประธานคณะทํางาน 
  2. นางสุกัญญา  ชัยวนารมย์       คณะทํางาน 
        เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      โครงการส่งน้ําและบํารงุรกัษานครปฐม   
  3. นางเตือนใจ  ภูแปง้     คณะทํางาน 
      เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
          โครงการส่งน้ําและบาํรุงรักษานครชุม 
   

4. นาง… 
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  4. นางกาญจนา  นาควงษ์     คณะทํางาน 
     เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
     โครงการชลประทานกาญจนบุร ี
  5. หัวหน้างานพัสดุ     คณะทํางานและ 
         เลขานุการ 
  6.  นางสาวชนัญพร  ภาชีรัตน ์     คณะทํางานและ 
      เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน      ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  7. นางประทนิ  บุญมาพิทักษ์กุล    คณะทํางานและ 
      เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
  อํานาจหน้าที่ 
  1. ศึกษารายละเอียดการปฏบิัติงาน จากเอกสารเดิมขององค์กรและการปฏบิัติงานจรงิ   
เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
  2. แลกเปลี่ยนการเรียนรู้  ประสบการณ์ทํางาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน 
  3. ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  กําหนดรูปแบบ  หัวข้อและเนื้อหาของคู่มือให้เป็น
มาตรฐานของงานแต่ละด้าน   
  4. ตรวจสอบ กลั่นกรอง รายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน 
  5. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และการติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
  6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือ 
  7. สรุปบทเรียน  รวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคู่มือในปีถัดไป 
  8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  
    
                                                     

                                                 
(นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร) 

ผู้อํานวยการสาํนักงานชลประทานที่ 13 
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