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คู มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ฉบับนี ้ เปนตัวชี ้วัดหนึ ่งตาม
แผนปฏิบัติราชการของสำนักการโยธา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งไดกำหนดใหทุกหนวยงาน
จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการ  

คู มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ประกอบดวยงานหลักไดแก        
งานดานธุรการกลางของหนวยงาน งานดานการเจาหนาที่ งานดานนิติการ และงานดานการคลัง โดยคูมือ
ฉบับนี้แสดงใหเห็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน มาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้น จึงหวังวาคูมือ
การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา จักเปนประโยชนตอเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน       
โดยสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน  
 

         สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 
          มิถุนายน 2564 

 
  
 
  

คำนำ 



 

 
 
 

หนา  
คำนำ  
สารบัญ 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร 1 
สวนที่ 1   
 ความเปนมาและความสำคญัในการจัดทำคูมือ 11 
 วัตถุประสงค 11 
 ขอบเขตของกระบวนการ 11
 กรอบแนวคิด 26
 ขอกำหนดที่สำคัญ 50 
 คำจำกัดความ 65 
 คำอธิบายสัญลักษณที่ใช 78 
 หนาที่ความรับผิดชอบ 79 
สวนที่ 2 แผนผังกระบวนการงาน สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา  
 กระบวนการรับ – สงหนังสือภายใน / ภายนอก 82 
 กระบวนการรวบรวมเรื่องและโตตอบหนังสือสวนราชการทีเก่ียวของ 83 
 กระบวนการรับเรื่องลับ 84 
 กระบวนการเวียนหนังสือราชการ 86 
 กระบวนการจัดการประชุม 87 
 กระบวนการจัดสงหนังสือราชการทางไปรษณยี 88 
 กระบวนการรับเรื่องรองทุกขระบบ MIS 89 
 กระบวนการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี  
  กระบวนงานยอยจัดทำบัตรผานเขา – ออกรถยนต 90 
  กระบวนงานยอยควบคุมดูแลเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 91 
  กระบวนงานยอยจัดระเบียบจราจร 92 
  กระบวนงานยอยการขออนุญาตใชสถานที่ 93 
 กระบวนการดูแลรักษาความสะอาด 
  กระบวนงานยอยการดูแลรักษาความสะอาดภายใน 
  อาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 94 
  กระบวนงานยอยการดูแลรักษาความสะอาดภายใน 
  หองทำงานผูบริหาร และหองทำงานของสำนักงานเลขานุการ 95 
  กระบวนการควบคุม กำกับ ดูแลรานคาจำหนายและเครื่องดื่มภายในอาคาร 
 ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 96 
 กระบวนการควบคุม กำกับการใชรถยนตสวนกลาง 97 
 กระบวนการจัดทำใบสำคญัเบิกการใชน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 98 
  
 

สารบัญ 
 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
   หนา  
สวนที่ 2 แผนผังกระบวนการงาน สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา (ตอ)  
 กระบวนการงานใหบริการขอมูลขาวสาร 
  กระบวนงานยอยการใหบริการขอมูลขาวสาร กรณมีีขอมูลขาวสารภายในศูนย 99 
  กระบวนงานยอยการใหบริการขอมูลขาวสาร กรณไีมมีขอมูลขาวสารภายในศูนย 100 
 กระบวนงานการขอใชหองประชุมอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 101 
 กระบวนงานการจัดพิธี/งานที่จัดเปนประจำทุกป 102 
 กระบวนงาน การการบรรจุขาราชการ 103
 กระบวนงาน การขาราชการพนทดลอง 106 
 กระบวนงาน การการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 109 
 กระบวนงาน การการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนง 
  วิชาชีพขาดแคลน 111 
 กระบวนงาน การการใหโอนขาราชการ 116
 กระบวนงาน การการประเมินผลงาน 119 
 กระบวนงาน การการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 122
 กระบวนงาน การการประกาศเกียรติคุณ 125 
 กระบวนงาน การการดำเนินการทางวินัย 127 
 กระบวนงาน การการเลื่อนเงินเดือน 131 
 กระบวนงาน การเกษียณอายุราชการ 134 
 กระบวนงาน การการบรรจุกลับเขารับราชการ 137 
 กระบวนงาน การการจางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราว 140 

กระบวนงาน บุคคลภายนอกกระทำละเมิดตอกรุงเทพมหานคร ทราบผูกระทำผิด            144 
กระบวนงาน กรณีบุคคลภายนอกที่กระทำละเมิดตอกรุงเทพมหานคร ไมยินยอมชำระหนี ้  146 
กระบวนงาน เจาหนาที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหนาที่        149 

 กระบวนงาน การจัดทำสัญญา 152 
 กระบวนงาน การตออายุสัญญา 154 
 กระบวนงาน การแกไขสัญญา 156 
 กระบวนงาน การบังคับคดี 158 
 กระบวนงาน การงบประมาณ 160 
 กระบวนงาน การการเงิน 168 
 กระบวนงาน การการตรวจสอบฎีกา 175 
 กระบวนงาน การการบัญชี 185 
 กระบวนงาน การจัดซื้อจัดจาง 188 
สวนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
 กระบวนงาน การรับ – สงหนังสือภายใน / ภายนอก 195 
 กระบวนงาน การรวบรวมเรื่องและโตตอบหนังสือสวนราชการที่เก่ียวของ 196 
 กระบวนงาน การรับเรื่องลับ 197 
 กระบวนงาน การเวียนหนังสือราชการ 198 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
   หนา  
สวนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ)   
 กระบวนงาน การจัดการประชุม 199 
 กระบวนงาน การจัดสงหนังสือราชการทางไปรษณีย 200 
 กระบวนงาน การรับเรื่องรองทุกขระบบ MIS 201 
 กระบวนงาน การรับเรื่องการดูแลพื้นที่และการจัดระเบียบการจอดรถยนต 204 
  ในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 
 กระบวนงาน การควบคุม กำกับการใชรถยนตสวนกลาง 205 
 กระบวนงาน การจัดทำใบสำคัญเบิกการใชน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 206 
 กระบวนงาน การการบรรจุขาราชการ 207 
 กระบวนงาน การขาราชการพนทดลอง 210 
 กระบวนงาน การการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 213 
 กระบวนงาน การการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงวิชาชีพขาดแคลน216 
 กระบวนงาน การใหโอนขาราชการ 221 
 กระบวนงาน การประเมินผลงาน 225 
 กระบวนงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 229 
 กระบวนงาน การประกาศเกียรติคุณ 233 
 กระบวนงาน การดำเนินการทางวินัย 236 
 กระบวนงาน การเลื่อนเงินเดือน 241 
 กระบวนงาน เกษียณอายุราชการ 245 
 กระบวนงาน การบรรจุกลับเขารับราชการ 248 
 กระบวนงาน การจางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราว 253 
 กระบวนงาน บุคคลภายนอกละเมิดตอกรุงเทพมหานคร ทราบผูกระทำละเมิด 253 
 กระบวนงาน เจาหนาที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ 264 
 กระบวนงาน การจัดทำสญัญา 267 
 กระบวนงาน การตออายุสัญญา 269 
 กระบวนงาน การแกไขสัญญา 271 
 กระบวนงาน การการบังคับคด ี 273 
 กระบวนงาน การงบประมาณ  275 
 กระบวนงาน การเงิน 292 
 กระบวนงาน การตรวจสอบฎีกา 301 
 กระบวนงาน การบัญช ี 318 
 กระบวนงาน การจัดซื้อจัดจาง 
  การซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 322 
  การซื้อหรือจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 327 
  การซื้อหรือจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 336 
  การซื้อหรือจางโดยวิธีคดัเลือก 322 
 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
   หนา  
สวนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ)   
 กระบวนงาน การบริหารพัสดุ 351 
  การเบิกพัสดุ (กรณีเบิกพัสดุจากคลังพัสดุกลาง) 356 
 การควบคุมทรัพยสิน 358 
เอกสารอางอิง              361 
 
 
   
  



 

 
 
 
 
  

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปนเครื่องมือที่สำคัญอยางหนึ่งในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ
ผูบริหารและระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหนวยงาน
นั ้นๆ อยางเปนระบบและครบถวน สามารถนำไปใชประโยชนไดหลายประการ ไดแก การสอนงาน        
การตรวจสอบการทำงาน การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา มีหนาที่ความรับผิดชอบงานดานภารกิจสนับสนุนที่สำคัญของ
หนวยงาน ทั้งดานงานบริหารทั่วไป งานดานบริหารบุคคล งานดานการเงินการคลังและงบประมาณ 
ตลอดจนงานดานกฎหมายนิติกรรมสัญญา ซึ่งภารกิจงานของสำนักงานเลขานุการ ดังกลาวนี้ มีผลยิ่งตอ 
การ ที ่จะสนับสนุนงานดานภารกิจหลักของสำนักการโยธา ใหสามารถขับเคลื ่อนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไว ในการนี้ สำนักงานเลขานุการ จึงหวังใหคูมือ
การปฏิบัติงานฉบับนี้เปนประโยชนตอทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ในการที่จะปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลโดยรวม
ของสำนักการโยธาตอไป โดยสำนักการโยธาไดกำหนดใหมีกระบวนการงานสนับสนุนของหนวยงาน ดังนี ้
ฝายบริหารงานท่ัวไป 

1.กระบวนการงานสารบรรณ 
  1.1 กระบวนการงานสารบรรณของสำนักการโยธา  โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือ / 
เอกสาร ที ่สงถึงผู อำนวยการสำนักการโยธา ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหนังสือ /เอกสาร 
ลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ กลั่นกรองจำแนกหนังสือ / เอกสารที่มีมาถึงสำนักการ
โยธา หากเปนเรื่องงานประจำของสวนราชการในสังกัดสำนักการโยธาใหสงไปยังสวนราชการดำเนินการ 
หากเปนเรื่องงานนโยบายหรือเรื่องสำคญัใหเสนอผูบริหารเพ่ือสั่งการไปยังสวนราชการ สวนหนังสือของสวน
ราชการท่ีสงถึง ผูอำนวยการสำนักการโยธา ใหแยกสงรองผูอำนวยการ รผอ.สนย.ที่กำกับดูแล ใชระยะเวลา
ในการดำเนินการ 1 วัน  
  1.2 กระบวนการงานสารบรรณสำนักงานเลขานุการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือ / 
เอกสารตาง ๆ ที่สงถึงเลขานุการสำนักการโยธา ลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ กลั่นกรอง
จำแนกหนังสือ / เอกสาร หากเปนงานในอำนาจหนาที่ของแตละฝายใหพิจารณาตัดเรื่องสงฝายที่เกี่ยวของ  
หากเปนงานนโยบายหรือเปนเรื่องสำคัญใหเสนอเลขานุการสำนักการโยธาพิจารณาสั่งการ ใชระยะเวลาใน
การดำเนินการ 1 วัน 
 2. กระบวนงานรวบรวมเรื่องและโตตอบหนังสือหนวยงาน/สวนราชการที่เก่ียวของ โดยมีจุดเริ่มตน
จากการรวบรวมขอมูลงานเพื่อจัดทำหนังสือโตตอบ / ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง เสนอผูมีอำนาจสั่งการ / 
ลงนามหนังสือสิ้นสุดที่แจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ  ใชระยะเวลาในการดำเนินการ 2 วัน 

3. กระบวนงานรับ – สงเรื่องลับ 
  3.1 กระบวนงานรับเรื่องลับ โดยมีจุดเริ่มตนดวยการลงทะเบียนในสมุดทะเบียนรับ เรื่อง
ลับและลงควบคุมในสมุดทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ นำเสนอหัวหนาฝายและเสนอผูมีอำนาจสั่งการ 
สิ้นสุดที่การดำเนินงานของผูเก่ียวของ 
  3.2 การลงสงเรื่องลับ โดยมีจุดเริ่มตนดวยการลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนสงเรื่องลับ
และลงควบคุมในสมุดควบคุมขอมูลขาวสารลับ สิ้นสุดที่การสงใหผูเกี่ยวของ ใชระยะเวลาในการดำเนินการ
ประมาณ 3 วัน 

บทสรุปผูบริหาร 
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4. กระบวนงานเวียนหนังสือราชการ เริ่มตนจากการถายเอกสารและจัดชุดเอกสารใหครบถวนตาม
จำนวนสวนราชการ / หนวยงานที่เกี่ยวของ ลงทะเบียนสงหนังสือเวียนในสมุดทะเบียนสง สิ้นสุดที่การ
จัดเก็บเอกสารใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 วัน 

5. กระบวนงานดานการจัดการประชุม โดยมีจุดเริ่มตนจากการเตรียมการประชุม ดำเนินการจัด
ระเบียบวาระการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม ประสานงานผูเกี่ยวของการประชุมจัดเตรียมเอกสาร / 
ขอมูล ดำเนินการประชุม การสรุปรายงานการประชุม การเสนอรายงานการประชุมการ เวียนแจงรายงาน
การประชุม การตรวจสอบ / ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม การเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบ /ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที ่ประชุม และสิ ้นสุดที ่การจัดเก็บขอมูลผลการ
ดำเนินงานตามมติที่ประชุมใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน 

6. กระบวนงานจัดสงหนังสือราชการทางไปรษณีย โดยมีจุดเริ่มตนจาก รับหนังสือ / เอกสาร ที่
บรรจุซองไปรษณียผนึกพรอมกับใบตอบรับจาก ฝาย / กลุมงาน ตรวจสอบความเรียบรอยในการจาหนาซอง 
คัดแยกจดหมายและผนึกสติ๊กเกอรตามประเภท  ประทับตราการชำระคาฝากสงเปนรายเดือนและประทับ 
AR  ดานบนขวาของซองจดหมาย ลงรายละเอียดในใบนำสงทางไปรษณียและชำระคาบริการเปนเงินเชื่อ 
ถายสำเนาเอกสาร  2 ชุด สิ้นสุดที่เก็บสำเนา 1 ชุด และใหที่ทำการไปรษณีย 2 ชุด ใชระยะเวลาในการ
ดำเนินการประมาณ 1 วัน 

7. กระบวนงานรับเรื่องรองทุกขระบบ MIS โดยมีจุดเริ่มตนจากรับเรื่องรองเรียนจากระบบเรื่องราว    
รองทุกขทุกวัน พิจารณาสงเรื่องรองเรียนใหสวนราชการที่รับผิดชอบเพ่ือดำเนินการแกไขปญหาและแจงผล
การดำเนินการผานระบบเรื่องราวรองทุกขที่ดำเนินการแลว ติดตามผลการแกไขเรื่องรองเรียนกรณีที่ยัง
แกไขไมแลวเสร็จแลวรายงานความกาวหนาตามระยะเวลาที่กำหนดตอผูมีอำนาจ ใชระยะเวลาในการ
ดำเนินการประมาณ 4 วัน 

8. กระบวนงานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่  การดูแลจัดระเบียบอาคารสถานที่และ
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ / การจัดระเบียบการจราจรและการจอดรถยนตในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  

 8.1 กระบวนงานย อยจ ัดทำบ ัตรผ านเข า - ออกรถยนต บร ิ เวณศาลาว าการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีจุดเริ่มตนจากรับคำรองของจัดทำบัตร ตรวจสอบขอมูลผูขอจัดทำบัตร 
ตรวจสอบวัสดุในการจัดทำบัตร เสนอหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 
อนุมัติ และสิ้นสุดที่แจงผูขอใหมารับบัตร 

 8.2 กระบวนงานยอยควบคุมดูแลเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย องคการสงเคราะหทหาร
ผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการเปนกรรมการตรวจรับงานจางเหมา
องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย โดยจัด
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดตาง ๆ ในพื้นที่ตามที่กำหนดเพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบ  
ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามสัญญาจางและนโยบาย
ของผูบริหาร รวมถึงการบริหารงานเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพื่อใหการปฏิบัติงานสำเร็จลุลวงตาม
เปาประสงค หากไมทำตามสัญญาใหเปลี่ยนตัวเจาหนาที่ และสิ้นสุดที่การตรวจรับงานจางใหกับองคการ
สงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

8.3 กระบวนงานยอยจัดระเบียบการจราจร ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการ จัดทํา
แผนการจัดระเบียบการจราจร เสนอเลขานุการสำนักลงนาม เสนอผูอำนวยการสำนักพิจารณาอนุมัติ เวียน
แจงหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ และสิ้นสุดท่ีรายงานผลการปฏิบัติใหผูบริหาร กรุงเทพมหานครทราบ   
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8.4 กระบวนงานย อยการขออน ุญาตใช สถานที ่  การขอใช อาคารศาลาว าการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง และพื้นที่โดยรอบ ขอบเขตกระบวนงานเริ ่มตนจากการพิจารณาหนังสือขอ
อนุญาตใชสถานท่ี เพื่อจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ จำหนายผลิตภัณฑท่ีเปนประโยชนตอขาราชการและ
บุคลากร เสนอเลขานุการสำนักการโยธาลงนามเสนอผูอำนวยการสำนักการโยธาพิจารณาอนุญาต    

9. กระบวนงานการดูแลรักษาความสะอาด         
9.1 กระบวนงานย อยการด ูแลร ักษาความสะอาดภายในอาคารศาลาว  าการ

กรุงเทพมหานคร   ดินแดง  ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการเปนกรรมการตรวจรับงานจางเหมาดูแล
รักษาความสะอาดภายในอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  ควบคุมดูแลการทำความสะอาดให
เปนไปตามสัญญา หากไมเปนไปตามสัญญาใหรายงานใหผูวาจางหรือหนวยงานที่รับผิดชอบทราบเพ่ือ
ดำเนินการใหเปนไปตามสัญญาตอไป 

9.2 กระบวนงานยอยการดูแลรักษาความสะอาดภายในหองทำงานของผูบริหารและหอง
ทำงานสำนักงานเลขานุการ  ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการมอบหมายภารกิจใหพนักงานสถานที่
รับผิดชอบ  พนักงานสถานที่ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  เจาพนักงานธุรการท่ีไดรับมอบหมาย
ตรวจพ้ืนท่ีตามจุดที่รับผิดชอบรายงานผล การตรวจพื้นที่ เสนอหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปพิจารณา  และ
สิ้นสุดที่รายงาน เลขานุการ สำนักการโยธาทราบ  

10. กระบวนงานการควบคุม กำกับ ดูแลรานคาจำหนายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร  ดินแดง ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุม กำกับ ดูแลรานคาจำหนายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
โดยคณะกรรมการมีหนาที่ควบคุม กำกับ ดูแลใหเปนไปตามสัญญาเชา  และพิจารณาความเหมาะสมและ
การปฏิบัติตัวของรานคาวาเปนไปตามสัญญาเชาหรือไมมาประกอบการตออายุสัญญาของรานคาในปถดัไป 
จัดทำสัญญาเชาตามแบบของกรุงเทพมหานครเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ  สิ้นสุดที่นิติกรหนวยงาน
ตรวจรางสัญญาใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

11. กระบวนงานการควบคุมกำกับการใชรถยนตสวนกลาง โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับแบบฟอรม
การขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) พิจารณาจัดพนักงานขับรถยนตและรถยนตใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน แจงพนักงานขับรถยนตเพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เสนอใบขออนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) 
ตอผูมีอำนาจอนุญาต พนักงานขับรถตองลงรายงานในบันทึกการใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 4)  สิ้นสุดที่การ
จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน  ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ  1 วัน 

12. กระบวนงานการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีจุดเริ่มตนจากการจัดทำใบสำคัญเบิกการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่นดวยระบบ MIS 2  เสนอใบสำคัญการเบิกจายตอผูมีอำนาจ พนักงานขับ
รถยนตนำใบเบิกการใชน้ำมันฯ ไปเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่น และสงสำเนาใบสำคัญเบิกการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตอผูรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบรวบรวมสำเนาใบเบิกน้ำมันทุกคัน จัดทำรายงาน
การเบิกจายน้ำมันประจำเดือนเสนอกลุมงานการคลังและสิ้นสุดที่การจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน 
ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 1 วัน 

13. กระบวนงานใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักการโยธา 
13.1 กระบวนงานยอยการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักการ

โยธา กรณีมีขอมูลขาวสารภายในศูนย ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากผูมาใชบริการลงทะเบียนแสดงตน
เขาใชบริการ เจาหนาที่ชวยเหลือแนะนำ/คนหาจากดัชนีขอมูลขาวสารที่เก็บอยูในศูนยขอมูลขาวสาร ถายเอกสาร 
รับรองสำเนาถูกตอง และสิ้นสุดที่การมอบสำเนาเอกสารตามคำขอ 
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13.2 กระบวนงานยอยการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักการ
โยธา กรณีไมมีขอมูลขาวสารภายในศูนยฯ ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากผูมาใชบริการ ลงทะเบียนแสดง
ตนเขาใชบริการ ผู มาใชบริการกรอกแบบฟอรมคําขอโดยเจาหนาที ่ใหความชวยเหลือในการกรอก
แบบฟอรมหรือเจาหนาที่เปนผูกรอกเอง เจาหนาที่สงคําขอยังผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารพิจารณาวาจะ 
เปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม และติดตอนัดหมายมาฟงผลคําขอ โดยมีผล 4 กรณี ไดแก  

    (1) กรณใีหขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ถายสําเนาให และรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีตองการ
รับรอง)  

   (2) กรณีใหขอมูลขาวสารบางสวน เจาหนาที่ถายสําเนาสวนที่ให สวนที่ปฏิเสธแจงสิทธิ
อุทธรณแกผูขอ  

(3) กรณีไมใหขอมูลขาวสาร เจาหนาที่แจงสิทธิอุทธรณ และแนะนําขอปฏิบัติ/ ขอยกเวน
ตามที่กฎหมายกําหนด  

    (4) กรณีไมมีขอมูลขาวสาร หากผูขอขอมูลไมเชื่อ แนะนําใหใชสิทธิรองเรียน 
 14. กระบวนงานการขอใชหองประชุมและอุปกรณโสตทัศนูปกรณของสวนกลางที่สำนักการโยธา
รับผิดชอบดูแล  เริ่มตนจากรับจองหองประชุมผานทางโทรศัพทหรือหนังสือจากหนวยงาน / สวนราชการ 
เจาหนาที่ลงตารางการจองหองประชุม   เจาหนาที่โสตฯ ผูรับผิดชอบตรวจสอบตารางการใชหองประชุม 
ดูแลเตรียมความพรอมหองประชุม ควบคุมการใชงานโสตทัศนูปกรณ ระบบไฟฟา ระบบไฟฟาแสงสวางของ
หองประชุม สิ้นสุดที่จัดทำสถิติการใชหองประชุมใชระยะเวลาดำเนินการ 1  วัน 
 15. กระบวนงานการจัดพิธี/งานที่สำนักการโยธาจัดขึ้นเปนประจำทุกป  ขอบเขตกระบวนงาน
เริ่มตนจากการจัดทำหนังสือมอบหมายภารกิจในการจัดงานพิธีเวียนแจงใหหนวยงานตางๆ ดำเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ  การจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานตางๆ ดำเนินการตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายในสวนของฝายบริหารงานทั่วไป สิ้นสุดที่การปฏิบัติงานในวันงานพิธ ี
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งานการเจาหนาที่ 

1. การบรรจุขาราชการ มีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือสงตัวจากกองการเจาหนาที่ สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร การสงตัวขาราชการไปรายงานตัวยังสวนราชการที ่กองการเจาหนาที่กำหนด การรับ
หนังสือแจงจากสวนราชการที่รับตัวขาราชการไวปฏิบัติราชการ การจัดทำคำสั่งบรรจุและแตงตั้ง การคัด
สำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลาใน
การดำเนินการประมาณ 8 วัน 

2. ขาราชการพนทดลอง มีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ราชการครบ  6 เดือน 
การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กำหนด การจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที ่ราชการ ตามที ่ ก.ก.วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที ่ราชการและการพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2555 กำหนด การจัดทำคำสั่งให
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ไมต่ำกวามาตรฐานที่กำหนดรับ
ราชการตอไป การคัดสำเนาคำสั่งใหขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ไมต่ำกวามาตรฐานที่กำหนดรับราชการตอไป ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการ
ที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน 

3. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ มีจุดเริ่มตนจากการรับคำรองขอยาย การจัดทำรางคำสั่งแตงตั้ง 
(ยาย) การจัดทำคำสั่งแตงตั้ง (ยาย) การคัดสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการ    
ที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 6 วัน 

4. การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงวิชาชีพขาดแคลน มีจุดเริ่มตนจากการ
ตรวจสอบอัตราวาง การจัดทำหนังสือขออนุมัติรับสมัคร การจัดทำรางแตงตั้งคณะทำงานการดำเนินการ
คัดเลือก การจ ัดทำรางประกาศรับสมัคร การจัดทำการเผยแพรข าว การคัดสำเนาคำสั ่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ ประกาศรับสมัคร เผยแพรขาวไปยังนวยงานที่เกี่ยวของ การประกาศรับสมัคร ตรวจสอบ
เอกสาร และคุณสมบัติผู สมัคร การจัดทำรางประกาศรายชื ่อผู มีส ิทธิคัดเลือก การจัดทำคำสั ่งแตง
คณะกรรมการออกขอสอบ การคัดสำเนาคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการฯ ประกาศรายชื ่อผู มีสิทธิสอบ        
การดำเนนิการคัดเลือก การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก การสงตวัใหไปปฏิบัติงาน การจัดทำรางคำสั่ง
บรรจุและแตงตั้ง การจัดทำแฟมทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) การคัดสำเนาคำสั่งและแจงสำเนาคำสั่งไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลาในการดำเนินการ
ประมาณ 10 วัน 

5. การใหโอนขาราชการ มีจุดเริ ่มตนจากการรับหนังสือขอรับโอน การสอบถามขอขัดของ / 
ตรวจสอบพฤติการณทางวินัย ภาระผูกพันตาง ๆ การแจงไมขัดของในการใหโอน การจัดทำคำสั่งใหโอน 
การคัดสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี ่ยวของ การจัดทำหนังสือสงตัวขาราชการผู ขอโอน และสิ ้นสุด
กระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 8 วัน 
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6. การประเมินผลงาน มีจุดเริ ่มตนจากการรับเรื ่องเสนอขอประเมินบุคคลของสวนราชการ  
ตรวจสอบคุณสมบัติและแบบประเมินคำขอใหถูกตองตามหลักเกณฑที่ ก.ก. กำหนด การจัดทำประกาศ
คัดเลือกบุคคล การแจงขาราชการสงผลงาน การดำเนินการใหคณะกรรมการฯ ประเมินผลงาน การแจง    
ผูขอประเมินกรณีมีการแกไขผลงาน การรายงานผลการประเมินไปยังสำนักงาน ก.ก. การจัดทำคำสั่งเลื่อน
และแตงตั้ง การคัดสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS 
ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 21 วัน 

7. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา มีจุดเริ่มตนจากการรับ
เรื่องจากกองการเจาหนาที่ การเวียนแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ การจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา การคัดสำเนาคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ การตรวจสอบคุณสมบัติ การดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ การจัดทำรายงานการ
ประชุมและจัดสงคณะกรรมการรับรอง การจัดทำขอมูล การจัดทำเอกสารตามที่หลักเกณฑกำหนดและ
หนังสือนำสงกองการเจาหนาที่ การเวียนแจงราชกิจจานุเบกษาใหผูเกี ่ยวของทราบ การลงรายการใน
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลาในการดำเนินการ
ประมาณ 15 วัน 

8. การประกาศเกียรติคุณ มีจุดเริ ่มตนจากการรับหนังสือจากกองการเจาหนาที ่ สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร การเวียนแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ การตรวจสอบคุณสมบัติฯ การจัดทำเอกสารและ
หนังสือสง การลงรายการในทะเบียนประวัติ ก.ก.1 และสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใช
ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน 

9. การดำเนินการทางวินัย มีจุดเริ่มตนจากการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน กรณีมีมูลกลาวหา 
การจัดทำรางคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย การคัดสำเนาคำสั่งแจงคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย การรายงานผลการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้ง การตรวจสอบพิจารณาสำนวนรายงานการสอบสวน 
(กรณีวินัยไมรายแรงเสนอความเห็นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กรณีวินัยรายแรงเสนอความเห็นตอ อ.ก.ก. 
สำนัก) รายงานผลการดำเนินการทางวินัยไปยังกองการเจาหนาที่ การแจงสำเนาคำสั่งใหสวนราชการที่
เกี่ยวของเพื่อแจงผูถูกลงโทษรับทราบ และสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลาใน
การดำเนินการประมาณ 60 วัน 

10. การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีจุดเริ ่มตนจากการรับหนังสือจากกองการเจาหนาที่ใหหนวยงาน
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน การตรวจสอบคุณสมบัติและขอมูลการเลื่อนเงินเดือนจากสวนราชการ การ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การ
จัดทำเอกสารโควตาการเลื่อนเงินเดือนตามมติที่ประชุมและเอกสารการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการกลุมที่ 
2 (ระดับอำนวยการตน ชำนาญการพิเศษ อาวุโส) ใหกองการเจาหนาที่ การรับแจงการจัดสรรโควตาจาก 
กองการเจาหนาที่ การจัดทำคำสั่งเลือนเงินเดือนขาราชการกลุมที่ 1 (ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ 
ชำนาญการ) การคัดสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ 
MIS ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 13 วัน 
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11. การเกษียณอายุราชการ มีจุดเริ่มตนจากการรับเรื่องจากกองการเจาหนาที่ การเวียนแจง     
ทุกสวนราชการ การตรวจสอบประวัติ ก.พ.7 ตามหลักเกณฑที่กำหนด การจัดทำรายชื่อตามแบบสำรวจ   
ที่กำหนด การจัดทำหนังสือนำสง การรับเรื ่องจากกองการเจาหนาที่ การดำเนินการเวียนแจงประกาศ
เกษียณอายุราชการใหหนวยงานที่มีผูเกษียณและกลุมงานการคลังทราบ การตรวจสอบพฤติการณทางวินัย 
การตรวจสอบภาระผูกพันเกี ่ยวกับการลาศึกษาตอ การตรวจสอบหนี้สินเงินกูสหกรณกรุงเทพมหานคร    
การลงรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลา
ในการดำเนินการประมาณ 9 วัน 

12. การบรรจุกลับเขารับราชการ มีจุดเริ่มตนจากการรับคำรองขอกลับเขารับราชการ การ
ตรวจสอบอัตราวาง การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอบรรจุกลับเขารับราชการ การจัดทำรางคำสั่งให
ขาราชการบรรจุกลับเขารับราชการ การคัดสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการที่
การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน 

13. การจางและแตงตั ้งลูกจางชั่วคราว มีจุดเริ่มตนจากการตรวจสอบและรวบรวมขอมูล การ
ประกาศ    รับสมัครสอบ การรับสมัครสอบ การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ การดำเนินการสอบคัดเลือก 
การประกาศรายชื ่อผูผานการคัดเลือก การรับรายงานตัว การจัดทำหนังสือสงตัวเขาปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบพฤติการณทางวินัย การจัดทำคำสั่งจางและแตงตั้ง การคัดสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ
และสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 25 วัน 

งานนิติการ 
1. งานดานนิติกรรมสัญญา มีดังนี้ 
     - การจัดทำสัญญา เปนกระบวนการหลังจากที่กลุมงานการคลังไดจัดสงเรื่องการอนุมัติจัดซื้อจัด

จางและเอกสารที่เกี่ยวของพรอมหนังสือแจงวามีงบประมาณแลวมาใหกลุมงานนิติการจัดทำสัญญาตาม
ขั้นตอนการจัดจาง กลุมงานนิติการจะยกรางสัญญาโดยตรวจสอบหนังสืออนุมัติวามีรายละเอียดอยางไรบาง 
ตรวจสอบเอกสารที่จะใชเปนเอกสารแนบทายสัญญาเสร็จแลวแจงหนวยงานเจาของงบประมาณขอ
เอกสารพรอมไฟลเอกสารแนบทายสัญญา จากนั ้นจึงยกรางตามตัวอยางสัญญาแนบทายประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (หากสัญญามีวงเงินเกิน 
200 ลานบาท ตองสงรางสัญญาใหสำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบกอน) แจงผูขายหรือผูรับจางให
จัดทำหนังสือค้ำประกันสัญญาพรอมนัดหมายผูซื้อหรือผูรับจางมาลงนามสัญญาในวันที่ผูมีอำนาจลงนาม
สัญญามาปฏิบัติราชการ และแจงผูรับจางนำสัญญาไปติดตราสาร ระยะเวลาดำเนินการไมเกิน 15 วัน   

     - การจัดทำบันทึกตอทายสัญญา เปนกระบวนการหลังจากผูมีอำนาจไดอนุมัติใหขยายอายุ
สัญญาจัดซื้อหรือจัดจางแลว ซึ่งการยกรางบันทึกตอทายสัญญา กลุมงานนิติการตองตรวจสอบหนังสืออนุมัติ
วามีการใหขยายอายุสัญญาออกไปอีกกี่วัน นับจากวันใด จากนั้นมีหนังสือแจงใหผูขายหรือผูรับจางนำ
หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ (ถามี) มาใหเพื่อจัดเตรียมรางบันทึกตอทายสัญญา จัดทำราง
บันทึกตอทายสัญญา (หากเปนบันทึกตอทายสัญญาของสัญญาที่มีวงเงิน 200 ลานบาท ตองสงรางบันทึก
ตอทายสัญญาไปใหสำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบกอน) จากนั้นนัดหมายผูขายหรือผูรับจางมาลงนาม
สัญญาในวันที่ผูมีอำนาจลงนามสัญญามาปฏิบัติราชการ ระยะเวลาดำเนินการไมเกิน 15 วัน 
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     - การจัดทำสัญญาแกไขเพิ่มเติมเปนกระบวนการภายหลังจากผูมีอำนาจไดอนุมัติใหแกไข
สัญญาเสร็จเรียบรอยแลว จากนั้นตรวจสอบหนังสืออนุมัติวามีรายละเอียดอยางไรบาง ตรวจสอบเอกสารที่
จะใชเปนเอกสารแนบทายสัญญาแกไขเพ่ิมเติม (ถามี) เสร็จแลวแจงหนวยงานเจาของงบประมาณขอเอกสาร
พรอมไฟลเอกสารแนบทายสัญญา จากนั้นจึงยกรางสัญญาแกไขเพิ่มเติม (หากมีวงเงินเกิน 200 ลานบาท 
ตองสงรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมใหสำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบกอน) แจงผูขายหรือผูรับจางใหจัดทำ
หนังสือค้ำประกันสัญญา (กรณีวงเงินเพิ่มขึ้น) และเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแลวจึงนัด
หมายผูขายหรือผูรับจางมาลงนามสัญญาในวันที่ผูมีอำนาจลงนามสัญญามาปฏิบัติราชการและแจงผูรับ
จางนำสัญญาไปติดตราสาร ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน  

     - การจ ัดทำบ ันท ึกข อตกลง (MOU) เป นกระบวนการภายหล ังจากท ี ่ผ ู  ว  าราชการ
กรุงเทพมหานครไดอนุญาตใหเอกชนเขาไปดำเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางจากที่สาธารณะเชื่อมตอกับ
อาคารเอกชน โดยเอกชนเปนผูออกคาใชจาย และยินยอมใหสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสาธารณประโยชน ซึ่ง
จะตองมีเงื ่อนไขในการอนุญาต อันจะตองทำเปนบันทึกขอตกลงระหวางเอกชน ผู ขออนุญาตกับ
กรุงเทพมหานครผูอนุญาต โดยยกรางบันทึกขอตกลง (MOU) ตามรายละเอียดในหนังสืออนุญาตและ
เอกสารที่เก่ียวของ และรายละเอียดที่ไดประสานกับเจาหนาที่ตนเรื่องดังกลาว รวมทั้งเอกสารหลักฐานของ
ผูขออนุญาต จากนั้นจัดสงรางบันทึกขอตกลง (MOU) ใหสำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบเสร็จกอน 
จากนั้นแจงใหผูขออนุญาตมาลงนามในวันที่ผูมีอำนาจลงนามมาปฏิบัติราชการ ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการ 15 วัน  

2. งานดานละเมิด เมื ่อมีกรณีเจ าหนาที ่ หร ือมีบุคคลภายนอกกระทำละเมิดตอทรัพย ส ินของ
กรุงเทพมหานครที่อยูในความรับผิดชอบของสำนักการโยธาและหนวยงานเจาของเรื่องไดจัดสงเรื่องมาใหกลุมงาน
นิติการดำเนินการเรียกรองคาเสียหายจากผูกระทำละเมิด กลุมงานนิติการดำเนินการตรวจสอบเอกสารของ
ผูกระทำละเมิด บันทึกการแจงความ ประมาณการคาเสียหาย ตรวจสอบวันที่กรุงเทพมหานครทราบเหตุละเมิด
และทราบตัวผูกระทำละเมิดเพื่อฟองคดีภายใน 1 ป มีหนังสือแจงผูกระทำละเมิด หากไดรับชำระหนี้ก็ยุติ
การดำเนินการ หากไมไดรับชำระหนี้สงเรื ่องใหสำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการสงฟองคดีตอไป 
ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ในกรณีละเมิดไมรู ตัวผูกระทำละเมิด ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบหาตัว
ผูกระทำละเมิด เมื่อทราบตัวผูกระทำละเมิดฟองคดีภายใน 1 ป นับแตรูตัวผูกระทำละเมิด หากไมรูตัว
ผูกระทำละเมิดใหยุติเรื่องโดยรายงานไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป และเมื่อ
มกีารฟองคดีหรือหนังสือเรียกรองคาเสียหายจากบุคคลภายนอก ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด โดยยกรางคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เสนอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ผูอำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนาม ซึ่ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีเวลาสอบสวน 60 วัน ขยายเวลาไดครั้งละ 30 วัน 
จากนั้นรายงานผลการสอบสวนตอผูแตงตั้ง เมื่อผูแตงตั้งเห็นชอบ มีหนังสือรายงานผลการสอบสวนเสนอปลัด
กรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบและลงนามในหนังสือนำเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบตอไป ระยะเวลา
ดำเนินการกรณีมีคำฟองคดีจากบุคคลภายนอกเรียกคาเสียหายมีระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่จายคาเสียหาย 
กรณีมีหนังสือเรียกรองคาเสียหายจากบุคคลภายนอก มีระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือดังกลาว กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิด ตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
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3. งานดานการบังคับคดี เมื่อสำนักงานกฎหมายและคดีจัดสงสำเนาคำพิพากษาที่กรุงเทพมหานคร

เปนฝายชนะคดี โดยศาลพิพากษาใหลูกหนี้ชาระหนี้ตามคำพิพากษาแกกรุงเทพมหานคร จะมอบเจาหนาที่
เปนผูรับมอบอำนาจยึดทรัพยจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยเจาหนาที่จะตองดำเนินการบังคับคดี 
ตามแนวทางหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/739 ลงวันที ่ 6 สิงหาคม 2555 โดย
ตรวจสอบภูมิลำเนาลูกหนี้ เพ่ือมีหนังสือแจงใหมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา ตรวจสอบทรัพยสินลูกหนี้ หาก
ตรวจพบผูรับมอบอำนาจนำหลักฐานการมีทรัพยของลูกหนี้ไปแสดงตอเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพย
และประสานการขายทอดตลาดมาชำระหนี้ ระยะเวลาดำเนินการไมแนนอน อาจเกิน 10 ป นับแตวันคำ
พิพากษาถึงที่สุด 

 

งานการคลัง 

1. งานงบประมาณ โดยมีจ ุดเริ ่มตนจากการแจงปฏิทินการจัดทำงบประมาณและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณทุกสวนราชการ พรอมทั้งจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาของ
หนวยงาน รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณของทุกสวนราชการ ตรวจสอบ นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณของหนวยงาน และบันทึกคำขอตั้งงบประมาณลงในระบบ MIS 2 การเสนอคำของบประมาณ
ตอผูมีอำนาจลงนาม สงขอของบประมาณ และจัดทำเอกสารคำของบประมาณเพื่อชี้แจงตอคณะวิสามัญ
พิจารณางบประมาณและคณะอนุกรรมการพิจาณางบประมาณ ออกขอบัญญัติงบประมาณรายจายประกาศ
ราชกิจจาฯ นำขอบัญญัติงบประมาณมาใช บริหารงบประมาณโดยเริ่มจากขออนุมัติเงินประจำงวด สิ้นสุดที่
การเบิกจายเงิน ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 90 วัน 

3. งานการเงิน ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน 
กรณีการจายเงินงบประมาณ มีจุดเริ่มตนจากการรับใบโอนจากสำนักการคลังในระบบ MIS 2 การ

ทำงบหนาเตรียมจาย การเขียนเช็คสั่งจาย การเสนอเช็คตอผูมีอำนาจลงนาม การตัดจายในระบบ MIS2  
และสิ้นสุดที่การจายเงิน  

กรณีจายเงินนอกงบประมาณเริ่มจากตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย ขออนุมัติถอนเงิน
นอกงบประมาณและอนุมัติจายเงินนอกงบประมาณ จัดทำใบขอเบิกเงิน จัดทำฎีกา อนุมัติฎีกา การเขียน
เช็คสั่งจาย การเสนอเช็คตอผูมีอำนาจลงนาม และสิ้นสุดท่ีการจายเงิน   

กรณีการรับเงิน เริ่มจากการรับเงิน พิมพใบเสร็จรับเงินจากระบบ MIS2 พิมพใบเปยอิน นำเงินฝาก
ธนาคารโดยแยกตามประเภท เชน รายได เงินงบประมาณ ฯ จัดพิมพใบสรุปการรับเงินประจำวันเสนอผูมี
อำนาจลงนาม  

4. งานฎีกา โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน จัดทำ/ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของ จัดทำหนาฎีกา การขออนุมัติเบิกเงินตอผูมีอำนาจ การ
อนุมัติฎีกาในระบบ MIS2 จัดสงหนาฎีกาไปกองการเงิน สำนักการคลัง จัดสงสำเนาหนาฎีกาพรอมเอกสาร 
สงงานการเงินฯเพื่อเบิกจายเงิน จัดพิมพรายงานรายละเอียดใบสำคัญประกอบงบเดือนสงสำนักงานตรวจ
เงินแผนดินรับฎีกาหลังจายเงิน ตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญหลังจายเงิน จัดเก็บฎีกา จัดเตรียมเอกสารให
สำนักงานตรวจเงินแผนดินและสำนักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกาหลังจาย และสิ้นสุดที่การคัดแยก
ฎีกาสงคนืกอง ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วัน 
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5. งานบัญชี  โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใชในการบันทึกบัญชี การ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นตน สมุดรายวันขั้นปลาย และการบันทึกทะเบียน การปดบัญชี การจัดทำ
รายงานการรับ-จาย เงินประจำเดือน/ป (เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชี 
สำนักการคลัง และสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 60 วัน 

งานพัสด ุ
1. การจัดซ้ือจัดจาง 

- วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเริ่มจากตรวจสอบงบประมาณ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจาง จัดทำรางขอบเขต    
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง กำหนดราคากลาง จัดทำรายงานขอซื้อ 
ขอจาง การเชิญชวน/เจรจาตอรอง อนุมัติซื้อ/จาง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ลงนามในสัญญาหรือ
ขอตกลง สงมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุ เบิกจายเงิน 

- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยเริ่มจากตรวจสอบงบประมาณ จัดทำแผนจัดซื้อ 
จัดจาง จัดทำรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง กำหนดราคา
กลาง จัดทำเอกสารซื้อหรือจางดวยวธิี e-bidding จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง เผยแพรรางประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา นำรางประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟงความคิดเห็น เผยแพรประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา    ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP ดำเนินการพิจารณาผล อนุมัติซื้อ/จาง ประกาศผู
ชนะการเสนอราคา ลงนามสัญญา สงมอบพัสดุ เบิกจายเงิน 

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) โดยเริ่มจากตรวจสอบงบประมาณ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจาง 
จัดทำรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง กำหนดราคากลาง 
จัดทำเอกสารซื้อหรือจาง จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง เผยแพรรางประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธ ี     
e-market การเสนอราคา ดำเนินการพิจารณาผล อนุมัติซื้อ/จาง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ลงนาม
สัญญา สงมอบพัสดุ เบิกจายเงิน 

- วิธีคัดเลือก โดยเริ่มจากตรวจสอบงบประมาณ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจาง จัดทำรางขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง กำหนดราคากลาง จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง 
เชิญชวนผูประกอบการ ดำเนินการพิจารณาผล รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จาง ประกาศผูชนะการ
เสนอราคา ลงนามสัญญา สงมอบพัสดุ เบิกจายเงิน 

2. การบริหารพัสดุ 
- การเบิกพัสดุ 
  (กรณีหนวยงานเปนผูจัดหาพัสด)ุ โดยเริ่มจากรับเรื่องรายการเบิกพัสดุของทุกกลุมงาน และสถิติ

การใชงาน การเก็บรักษาพัสดุ ทำใบเบิกในระบบ MIS ทำใบจายในระบบ MIS และทำการจายพัสดุ ตัดยอด
บัญชีคุมพัสดุ 

  (กรณีเบิกพัสดุจากพัสดุกลาง) โดยเริ่มจากรับเรื่องรายการเบิกพัสดุของทุกกลุมงาน ทำใบเบิกใน
ระบบ MIS เบิกพัสดุจากหนวยงานที่เก่ียวของ การเก็บรักษาพัสดุ เตรียมการจายและจาย ตัดยอดบัญชีคุม
พัสดุ 

- การควบคุมทรัพยสิน โดยเริ่มจากการรับทรัพยสิน การจัดทำทะเบียนคมุทรัพยสิน การตรวจสอบ
ทรัพยสินประจำป จัดทำบัญชีสรุปยอดมูลคาทรัพยสิน จัดสงรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินของหนวยงานรายงานผลการ
ควบคุมรักษาทรัพยสิน 
 



 

 
 
 
  

คูมือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 
 

ความเปนมาและความสำคัญ 
 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พะ.ศ. 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำป ซึ่งกรอบการประเมินประกอบดวย 4 มิติ ไดแก มิติดาน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ และ
มิติดานพัฒนาองคการ  

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ไดกำหนดใหเปนตัวชี้วัดหนึ่งตามมิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ โดยมีเกณฑการประเมินจากระดับความสำเร็จของการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

คูมือการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทำงานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด เพื่อให
ผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทำงาน 
 

วัตถุประสงค 
 

การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการ การลดขั้นตอนการทำงาน ใชสำหรับสื่อสารสรางความ
เขาใจในงานใหแกผูปฏิบัติงานใหม ลดเวลาในการสอนงาน สรางความมั่นใจในการทำงาน ตลอดจนทำให
การทำงานของบุคลากรมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งข้ึน  

 

ขอบเขตของกระบวนการ 
   

สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ไดกำหนดขอบเขตของกระบวนการงานบริหารงานทั่วไป  
งานการเจาหนาที่ งานนิติการ งานการคลัง และงานพัสดุ ดังนี ้

งานบริหารงานทั่วไป 
1.กระบวนการงานสารบรรณ 

  1.1 กระบวนการงานสารบรรณของสำนักการโยธา  โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือ / 
เอกสาร ที ่สงถึงผู อำนวยการสำนักการโยธา ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหนังสือ /เอกสาร 
ลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ กลั่นกรองจำแนกหนังสือ / เอกสารที่มีมาถึงสำนักการ
โยธา หากเปนเรื่องงานประจำของสวนราชการในสังกัดสำนักการโยธาใหสงไปยังสวนราชการดำเนินการ 
หากเปนเรื่องงานนโยบายหรือเรื่องสำคญัใหเสนอผูบริหารเพ่ือสั่งการไปยังสวนราชการ สวนหนังสือของสวน
ราชการที่สงถึงผู อำนวยการสำนักการโยธา ใหแยกสงรองผูอำนวยการสำนักการโยธาที ่กำกับดูแล ใช
ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วัน  

สวนที่ 1 
 



 

- 12 - 
 
  1.2 กระบวนการงานสารบรรณสำนักงานเลขานุการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือ / 
เอกสารตาง ๆ ที่สงถึงเลขานุการสำนักการโยธา ลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ กลั่นกรอง
จำแนกหนังสือ / เอกสาร หากเปนงานในอำนาจหนาที่ของแตละฝายใหพิจารณาตัดเรื่องสงฝายที่เกี่ยวของ  
หากเปนงานนโยบายหรือเปนเรื่องสำคัญใหเสนอเลขานุการสำนักการโยธาพิจารณาสั่งการ ใชระยะเวลาใน
การดำเนินการ 1 วัน 
 2. กระบวนงานรวบรวมเรื่องและโตตอบหนังสือหนวยงาน/สวนราชการที่เก่ียวของ โดยมีจุดเริม่ตน
จากการรวบรวมขอมูลงานเพื่อจัดทำหนังสือโตตอบ / ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง เสนอผูมีอำนาจสั่งการ / 
ลงนามหนังสือสิ้นสุดที่แจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ ใชระยะเวลาในการดำเนินการ 2 วัน 

3. กระบวนงานรับ – สงเรื่องลับ 
  3.1 กระบวนงานรับเรื่องลับ โดยมีจุดเริ่มตนดวยการลงทะเบียนในสมุดทะเบียนรับ เรื่องลับ
และลงควบคุมในสมุดทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ นำเสนอหัวหนาฝายและเสนอผูมีอำนาจสั่งการ 
สิ้นสุดที่การดำเนินงานของผูเก่ียวของ 
  3.2 การลงสงเรื่องลับ โดยมีจุดเริ่มตนดวยการลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนสงเรื่องลับ
และลงควบคุมในสมุดควบคุมขอมูลขาวสารลับ สิ้นสุดที่การสงใหผูเก่ียวของ 
ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วัน 

4. กระบวนงานเวียนหนังสือราชการ เริ่มตนจากการถายเอกสารและจัดชุดเอกสารใหครบถวนตาม
จำนวนสวนราชการ / หนวยงานที่เกี่ยวของ ลงทะเบียนสงหนังสือเวียนในสมุดทะเบียนสง สิ้นสุดที่การ
จัดเก็บเอกสารใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 วัน 

5. กระบวนงานดานการจัดการประชุม โดยมีจุดเริ่มตนจากการเตรียมการประชุม ดำเนินการจัด
ระเบียบวาระการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม ประสานงานผูเกี่ยวของการประชุมจัดเตรียมเอกสาร / 
ขอมูล ดำเนินการประชุม การสรุปรายงานการประชุม การเสนอรายงานการประชุมการ เวียนแจงรายงาน
การประชุม การตรวจสอบ / ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม การเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบ /ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที ่ประชุม และสิ ้นสุดที ่การจัดเก็บขอมูลผลการ
ดำเนินงานตามมติที่ประชุมใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน 

6. กระบวนงานจัดสงหนังสือราชการทางไปรษณีย โดยมีจุดเริ่มตนจาก รับหนังสือ / เอกสาร ที่
บรรจุซองไปรษณียผนึกพรอมกับใบตอบรับจาก ฝาย / กลุมงาน ตรวจสอบความเรียบรอยในการจาหนาซอง 
คัดแยกจดหมายและผนึกสติ๊กเกอรตามประเภท  ประทับตราการชำระคาฝากสงเปนรายเดือนและประทับ AR  
ดานบนขวาของซองจดหมาย ลงรายละเอียดในใบนำสงทางไปรษณียและชำระคาบริการเปนเงินเชื่อ 
ถายสำเนาเอกสาร  2 ชุด สิ้นสุดที่เก็บสำเนา 1 ชุด และใหที่ทำการไปรษณีย 2 ชุด ใชระยะเวลาในการ
ดำเนินการประมาณ 1 วัน 

7. กระบวนงานรับเรื่องรองทุกขระบบ MIS โดยมีจุดเริ่มตนจากรับเรื่องรองเรียนจากระบบเรื่องราว    
รองทุกขทุกวัน พิจารณาสงเรื่องรองเรียนใหสวนราชการที่รับผิดชอบเพ่ือดำเนินการแกไขปญหาและแจงผล
การดำเนินการผานระบบเรื่องราวรองทุกขที่ดำเนินการแลว ติดตามผลการแกไขเรื่องรองเรียนกรณีที่ยัง
แกไขไมแลวเสร็จแลวรายงานความกาวหนาตามระยะเวลาที่กำหนดตอผูมีอำนาจ ใชระยะเวลาในการ
ดำเนินการประมาณ 4 วัน 
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8. กระบวนงานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่  การดูแลจัดระเบียบอาคารสถานที่และ

พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ / การจัดระเบียบการจราจรและการจอดรถยนตในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  
 8.1 กระบวนงานย อยจ ัดทำบ ัตรผ านเข า – ออกรถยนต บร ิ เวณศาลาว าการ

กรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีจุดเริ่มตนจากรับคำรองของจัดทำบัตร ตรวจสอบขอมูลผูขอจัดทำบัตร 
ตรวจสอบวัสดุในการจัดทำบัตร เสนอหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 
อนุมัติ และสิ้นสุดที่แจงผูขอใหมารับบัตร 

 8.2 กระบวนงานยอยควบคุมดูแลเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย องคการสงเคราะหทหาร
ผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการเปนกรรมการตรวจรับงานจางเหมา
องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย ปลอดภัย  
โดยจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดตาง ๆ ในพื้นที่ตามที่กำหนดเพื ่อปฏิบัติงานตามหนาที่
รับผิดชอบ  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามสัญญาจาง
และนโยบายของผูบริหาร  รวมถึงการบริหารงานเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพื่อใหการปฏิบัติงานสำเร็จ
ลุลวงตามเปาประสงค  หากไมทำตามสัญญาใหเปลีย่นตัวเจาหนาที่ และสิ้นสุดที่การตรวจรับงานจางใหกับ
องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ 

8.3 กระบวนงานยอยจัดระเบียบการจราจร ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการ จัดทํา
แผนการจัดระเบียบการจราจร เสนอเลขานุการสำนักลงนาม เสนอผูอำนวยการสำนักพิจารณาอนุมัติ เวียน
แจงหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ และสิ้นสุดท่ีรายงานผลการปฏิบัติใหผูบริหาร กรุงเทพมหานครทราบ      

8.4 กระบวนงานย อยการขออน ุญาตใช สถานที ่  การขอใช อาคารศาลาว าการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง และพื้นที่โดยรอบ ขอบเขตกระบวนงานเริ ่มตนจากการพิจารณาหนังสือขอ
อนุญาตใชสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ จำหนายผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอขาราชการและ
บุคลากร เสนอเลขานุการสำนักการโยธาลงนามเสนอผูอำนวยการสำนักการโยธาพิจารณาอนุญาต    

9. กระบวนงานการดูแลรักษาความสะอาด         
9.1 กระบวนงานย อยการด ูแลร ักษาความสะอาดภายในอาคารศาลาว  าการ

กรุงเทพมหานคร   ดินแดง  ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการเปนกรรมการตรวจรับงานจางเหมาดูแล
รักษาความสะอาดภายในอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  ควบคุมดูแลการทำความสะอาดให
เปนไปตามสัญญา หากไมเปนไปตามสัญญาใหรายงานใหผูวาจางหรือหนวยงานที่รับผิดชอบทราบเพ่ือ
ดำเนินการใหเปนไปตามสัญญาตอไป 

9.2 กระบวนงานยอยการดูแลรักษาความสะอาดภายในหองทำงานของผูบริหารและหอง
ทำงานสำนักงานเลขานุการ  ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการมอบหมายภารกิจใหพนักงานสถานที่
รับผิดชอบ  พนักงานสถานที่ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  เจาพนักงานธุรการท่ีไดรับมอบหมาย
ตรวจพ้ืนท่ีตามจุดที่รับผิดชอบรายงานผล การตรวจพื้นที่ เสนอหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปพิจารณา  และ
สิ้นสุดที่รายงาน เลขานุการ สำนักการโยธาทราบ  

10. กระบวนงานการควบคุม กำกับ ดูแลรานคาจำหนายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร  ดินแดง ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากการจัดทำเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุม กำกับ ดูแลรานคาจำหนายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
ใหเปนไปตามสัญญาเชา  คณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลรานคาจำหนายอาหารและเครื่องดื่มฯ พิจารณา
ความเหมาะสมและการปฏิบัติตัวของรานคาวาเปนไปตามสัญญาเชาหรือไมมาประกอบการตออายุสัญญา
ของรานคาในปถัดไป จัดทำสัญญาเชาตามแบบของกรุงเทพมหานครเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ  สิ้นสุด
ที่นิติกรหนวยงานตรวจรางสัญญาใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของสัญญาเดิม 
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11. กระบวนงานการควบคุมกำกับการใชรถยนตสวนกลาง โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับแบบฟอรม

การขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) พิจารณาจัดพนักงานขับรถยนตและรถยนตใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน แจงพนักงานขับรถยนตเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เสนอใบขออนุญาตใชรถยนต (แบบ 
3)  ตอผูมีอำนาจอนุญาต พนักงานขับรถตองลงรายงานในบันทึกการใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 4)  สิ้นสุดที่
การจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน  ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ  1 วัน 

12. กระบวนงานการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีจุดเริ่มตนจากการจัดทำใบสำคัญเบิกการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่นดวยระบบ MIS 2  เสนอใบสำคัญการเบิกจายตอผูมีอำนาจ พนักงานขับ
รถยนตนำใบเบิกการใชน้ำมันฯ ไปเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่น และสงสำเนาใบสำคัญเบิกการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตอผูรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบรวบรวมสำเนาใบเบิกน้ำมันทุกคัน จัดทำรายงาน
การเบิกจายน้ำมันประจำเดือนเสนอฝายการคลังและสิ้นสุดที่การจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน  
ใชระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ  1 วัน 

13. กระบวนงานใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักการโยธา 
13.1 กระบวนงานยอยการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักการโยธา 

กรณีมีขอมูลขาวสารภายในศูนย ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากผูมาใชบริการลงทะเบียนแสดงตนเขาใช
บริการ เจาหนาที่ชวยเหลือแนะนำ/คนหาจากดัชนีขอมูลขาวสารที่เก็บอยูในศูนยขอมูลขาวสาร ถายเอกสาร 
รับรองสำเนาถูกตอง และสิ้นสุดที่การมอบสำเนาเอกสารตามคำขอ 

13.2 กระบวนงานยอยการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักการ
โยธา กรณีไมมีขอมูลขาวสารภายในศูนยฯ ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตนจากผูมาใชบริการ ลงทะเบียนแสดง
ตนเขาใชบริการ ผู มาใชบริการกรอกแบบฟอรมคําขอโดยเจาหนาที ่ใหความชวยเหลือในการ กรอก
แบบฟอรมหรือเจาหนาที่เปนผูกรอกเอง เจาหนาที่สงคําขอมายังผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารพิจารณาวาจะ
เปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม และติดตอนัดหมายมาฟงผลคําขอ โดยมีผล 4 กรณี ไดแก  

    (1) กรณใีหขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ถายสําเนาให และรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีตองการ
รับรอง)  

   (2) กรณีใหขอมูลขาวสารบางสวน เจาหนาที่ถายสําเนาสวนที่ให สวนที่ปฏิเสธแจงสิทธิ
อุทธรณแกผูขอ  

(3) กรณีไมใหขอมูลขาวสาร เจาหนาที่แจงสิทธิอุทธรณ และแนะนําขอปฏิบัติ/ ขอยกเวน
ตามที่กฎหมายกําหนด  

    (4) กรณีไมมีขอมูลขาวสาร หากผูขอขอมูลไมเชื่อ แนะนําใหใชสิทธิรองเรียน 
 14. กระบวนงานการขอใชหองประชุมและอุปกรณโสตทัศนูปกรณของสวนกลางที่สำนักการโยธา
รับผิดชอบดูแล  เริ่มตนจากรับจองหองประชุมผานทางโทรศัพทหรือหนังสือจากหนวยงาน / สวนราชการ 
เจาหนาที่ลงตารางการจองหองประชุม   เจาหนาที่โสตฯ ผูรับผิดชอบตรวจสอบตารางการใชหองประชุม 
ดูแลเตรียมความพรอมหองประชุม ควบคุมการใชงานโสตทัศนูปกรณ ระบบไฟฟา ระบบไฟฟาแสงสวางของ
หองประชุม สิ้นสุดที่จัดทำสถิติการใชหองประชุมใชระยะเวลาดำเนินการ 1  วัน 
 15. กระบวนงานการจัดพิธี/งานที่สำนักการโยธาจัดขึ้นเปนประจำทุกป  ขอบเขตกระบวนงาน
เริ่มตนจากการจัดทำหนังสือมอบหมายภารกิจในการจัดงานพิธีเวียนแจงใหหนวยงานตางๆ ดำเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ  การจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานตางๆ ดำเนินการตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายในสวนของฝายบริหารงานทั่วไป สิ้นสุดที่การปฏิบัติงานในวันงานพิธ ี
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งานการเจาหนาที่ 

1. การบรรจุขาราชการ มีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือสงตัวจากกองการเจาหนาที ่ สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร การสงตัวขาราชการไปรายงานตัวยังสวนราชการที ่กองการเจาหนาที่กำหนด การรับ
หนังสือแจงจากสวนราชการที่รับตัวขาราชการไวปฏิบัติราชการ การจัดทำคำสั่งบรรจุและแตงตั้ง การคัด
สำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของและสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS 

2. ขาราชการพนทดลอง มีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ราชการครบ  6 เดือน 
การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กำหนด การจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที ่ราชการ ตามที ่ ก.ก.วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที ่ราชการและการพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2555 กำหนด การจัดทำคำสั่งให
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ไมต่ำกวามาตรฐานที่กำหนดรับ
ราชการตอไป การคัดสำเนาคำสั่งใหขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ไมต่ำกวามาตรฐานที่กำหนดรับราชการตอไป ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการ
ที่การลงขอมูลในระบบ MIS  

3. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ มีจุดเริ่มตนจากการรับคำรองขอยาย การจัดทำรางคำสั่งแตงตั้ง 
(ยาย) การจัดทำคำสั่งแตงตั้ง (ยาย) การคัดสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการ    
ที่การลงขอมูลในระบบ MIS 

4. การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงวิชาชีพขาดแคลน มีจุดเริ่มตนจากการ
ตรวจสอบอัตราวาง การจัดทำหนังสือขออนุมัติรับสมัคร การจัดทำรางแตงตั้งคณะทำงานการดำเนินการ
คัดเลือก การจ ัดทำรางประกาศรับสมัคร การจัดทำการเผยแพรข าว การคัดสำเนาคำสั ่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ ประกาศรับสมัคร เผยแพรขาวไปยังนวยงานที่เกี่ยวของ การประกาศรับสมัคร ตรวจสอบ
เอกสาร และคุณสมบัติผู สมัคร การจัดทำรางประกาศรายชื ่อผู มีส ิทธิคัดเลือก การจัดทำคำสั ่งแตง
คณะกรรมการออกขอสอบ การคัดสำเนาคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการฯ ประกาศรายชื ่อผู มีสิทธิสอบ        
การดำเนินการคัดเลือก การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก การสงตัวใหไปปฏิบัติงาน การจัดทำรางคำสั่ง
บรรจุและแตงตั้ง การจัดทำแฟมทะเบียนประวัติ (ก.ก.1) การคัดสำเนาคำสั ่งและแจงสำเนาคำสั่งไปยัง
หนวยงานที่เก่ียวของและสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS 

5. การใหโอนขาราชการ มีจุดเริ ่มตนจากการรับหนังสือขอรับโอน การสอบถามขอขัดของ / 
ตรวจสอบพฤติการณทางวินัย ภาระผูกพันตาง ๆ การแจงไมขัดของในการใหโอน การจัดทำคำสั่งใหโอน 
การคัดสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี ่ยวของ การจัดทำหนังสือสงตัวขาราชการผู ขอโอน และสิ ้นสุด
กระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS 

6. การประเมินผลงาน มีจุดเริ ่มตนจากการรับเรื ่องเสนอขอประเมินบุคคลของสวนราชการ       
การตรวจสอบคุณสมบัติและแบบประเมินคำขอใหถูกตองตามหลักเกณฑที่ ก.ก. กำหนด การจัดทำประกาศ
คัดเลือกบุคคล การแจงขาราชการสงผลงาน การดำเนินการใหคณะกรรมการฯ ประเมินผลงาน การแจง     
ผูขอประเมินกรณีมีการแกไขผลงาน การรายงานผลการประเมินไปยังสำนักงาน ก.ก. การจัดทำคำสั่งเลื่อน
และแตงตั้ง การคดัสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS 
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7. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา มีจุดเริ่มตนจากการรับ
เรื่องจากกองการเจาหนาที่ การเวียนแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ การจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา การคัดสำเนาคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ การตรวจสอบคุณสมบัติ การดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ การจัดทำรายงานการ
ประชุมและจัดสงคณะกรรมการรับรอง การจัดทำขอมูล การจัดทำเอกสารตามที่หลักเกณฑกำหนดและ
หนังสือนำสงกองการเจาหนาที่ การเวียนแจงราชกิจจานุเบกษาใหผูเกี ่ยวของทราบ การลงรายการใน
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS 

8. การประกาศเกียรติคุณ มีจุดเริ ่มตนจากการรับหนังสือจากกองการเจาหนาที ่ สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร การเวียนแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ การตรวจสอบคุณสมบัติฯ การจัดทำเอกสารและ
หนังสือสง การลงรายการในทะเบียนประวัติ ก.ก.1 และสิ้นสุดกระบวนการท่ีการลงขอมูลในระบบ MIS 

9. การดำเนินการทางวินัย มีจุดเริ่มตนจากการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน กรณีมีมูลกลาวหา 
การจัดทำรางคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย การคัดสำเนาคำสั่งแจงคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย การรายงานผลการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้ง การตรวจสอบพิจารณาสำนวนรายงานการสอบสวน 
(กรณีวินัยไมรายแรงเสนอความเห็นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กรณีวินัยรายแรงเสนอความเห็นตอ อ.ก.ก. 
สำนัก) รายงานผลการดำเนินการทางวินัยไปยังกองการเจาหนาที่ การแจงสำเนาคำสั่งใหสวนราชการท่ี
เก่ียวของเพ่ือแจงผูถูกลงโทษรับทราบ และสิ้นสุดกระบวนการท่ีการลงขอมูลในระบบ MIS 

10. การเลื่อนเงินเดือน มีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือจากสำนักงานการเจาหนาที่ใหหนวยงาน
พิจารณาการเลื ่อนเงินเดือน การตรวจสอบคุณสมบัติและขอมูลการเลื ่อนเงินเดือนจากสวนราชการ        
การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน   
การจัดทำเอกสารโควตาการเลื่อนเงินเดือนตามมติที่ประชุมและเอกสารการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
กลุมท่ี 2 (ระดับอำนวยการตน ชำนาญการพิเศษ อาวุโส) ใหสำนักงานการเจาหนาที่ การรับแจงการจัดสรร
โควตาจาก สำนักงานการเจาหนาที่ การจัดทำคำสั่งเลือนเงินเดือนขาราชการกลุมที่ 1 (ระดับปฏิบัติงาน 
ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ชำนาญการ) การคดัสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการที่
การลงขอมูลในระบบ MIS 

11. การเกษียณอายุราชการ มีจุดเริ่มตนจากการรับเรื่องจากกองการเจาหนาที่ การเวียนแจง     
ทุกสวนราชการ การตรวจสอบประวัติ ก.พ.7 ตามหลักเกณฑที่กำหนด การจัดทำรายชื่อตามแบบสำรวจ    
ที่กำหนด การจัดทำหนังสือนำสง การรับเรื ่องจากกองการเจาหนาที่ การดำเนินการเวียนแจงประกาศ
เกษียณอายุราชการใหหนวยงานที่มีผูเกษียณและกลุมงานการคลังทราบ การตรวจสอบพฤติการณทางวินัย 
การตรวจสอบภาระผูกพันเกี ่ยวกับการลาศึกษาตอ การตรวจสอบหนี้สินเงินกูสหกรณกรุงเทพมหานคร     
การลงรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และสิ้นสุดกระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS 

12. การบรรจุกลับเขารับราชการ มีจุดเริ ่มตนจากการรับคำรองขอกลับเขารับราชการ การ
ตรวจสอบอัตราวาง การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอบรรจุกลับเขารับราชการ การจัดทำรางคำสั่งให
ขาราชการบรรจุกลับเขารับราชการ การคัดสำเนาคำสั่งไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและสิ้นสุดกระบวนการที่
การลงขอมูลในระบบ MIS 
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13. การจางลูกจางชั ่วคราว มีจุดเริ ่มตนจากการตรวจสอบและรวบรวมขอมูล การประกาศ        
รับสมัครสอบ การรับสมัครสอบ การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ การดำเนินการสอบคัดเลือก การประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือก การรับรายงานตัว การจัดทำหนังสือสงตัวเขาปฏิบัติงาน การตรวจสอบพฤติการณ
ทางวินัย การจัดทำคำสั ่งจางและแตงตั ้ง การคัดสำเนาคำสั ่งไปยังหนวยงานที ่เกี ่ยวของและสิ ้นสุด
กระบวนการที่การลงขอมูลในระบบ MIS และขอบังคับกรุงเทพมหานคร วาดวยการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของลูกจางกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 
 

งานนิติการ  
1. ภารกิจตามกรอบโครงสราง 
    1.1 งานดานนิติกรรมสัญญา ไดแก  

1.1.1 การจัดทำสัญญา มีวิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี ้ 
(1) ตรวจสอบหนังสืออนุมัติจางวามีเงื่อนไขที่จะตองกำหนดไวในสัญญาจางอยางไร

บาง เชน เงินคาจางลวงหนา อัตราคาปรับ การหักเงนิประกันผลงาน ระยะเวลาแลวเสร็จ วงเงินคาจาง เปน
ตน  

(2) ตรวจสอบเอกสารตั้งแตขั้นตอนการขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจางจนถึงได
ตัวผูรับจาง เชน เอกสารประมูลจาง ขอกำหนดเฉพาะงาน (TOR) ใบเสนอราคา บัญชีรายการกอสราง (BOQ) 
แบบรูป เปนตน ทั้งนี้เพื่อจักไดนำเอกสารดังกลาวมาใชเปนเอกสารแนบทายสัญญา หากเอกสารดังกลาวไม
ครบถวนจักไดประสานหนวยงานที่เก่ียวของใหจัดหามาเพ่ิมเติมตอไป  

(3) ยกรางสัญญาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดภุาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 โดยปรับเนื้อหาของสัญญาตามความ
เหมาะสมของเนื้องาน และตรงตามอนุมัติจาง  

(4) ประสานผู รับจางหรือผู ขายใหนำหนังสือรับรองบริษัทฉบับปจจุบันและ
หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) พรอมทั้งใหไปจัดทำหนังสือค้ำประกันสัญญามาวางเพื่อเปนหลักประกันกอนลง
นามสัญญา  

(5) สัญญาที่มีวงเงินตั้งแต 200 ลานบาทขึ้นไป ตองสงรางสัญญาใหสำนักงานกฎหมายและ
คดีตรวจสอบกอนลงนามสัญญา  

(6) ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการลงนามสัญญาครบถวนแลวทำหนังสือแจงให
ผูรับจางมาลงนามสัญญาตอไป 

(7) ตองนัดหมายใหผูรับจางมาลงนามสัญญาในวันที่ผูมีอำนาจลงนามสัญญามา
ปฏิบัติหนาที่ราชการและตองแจงใหผูรับจางนำสัญญาไปติดตราสารที่สรรพากรพื้นที่ในวันเดียวกันกับวนัที่
ลงนามสัญญา ทั้งนี้เพื่อการลงนามสัญญาถูกตองตามประมวลรัษฎากร และเปนการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ
ปลัดกรุงเทพมหานคร  

(8) จัดสงสำเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือซึ่งมีมูลคาตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
ใหหัวหนาผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วัน นับแตวันลงนามสัญญา หรือขอตกลง หรือตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
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1.1.2 การจัดทำบันทึกตอทายสัญญา มีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการดังนี ้ 

(1) ตรวจสอบหนังสืออนุมัติวางานรายนี้ไดรับการอนุมัติใหขยายอายุสัญญา
จำนวนกี่วัน  

(2) ตรวจสอบวางานรายนี้เคยไดรับการขยายอายุสัญญามาแลวหรือไม และครั้ง
สุดทายสัญญารายนี้มีระยะเวลากี่วัน  

(3) ตรวจสอบวางานรายนี้ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย และคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดทำการตรวจรับงานงวดสุดทายเสร็จเรียบรอยแลว หากมีการตรวจรับงานงวดสุดทายเสร็จ
เรียบรอยแลวจะไมใชวิธีการตออายุสัญญา แตจะใชวิธีงดคาปรับ (ถาม)ี ใหแกผูรับจางแทน  

 
 

(4) ยกรางบันทึกตอทายสัญญา โดยแกไขกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามจำนวน
วันทีไ่ดรับการอนุมัต ิหากวงเงินตามสัญญาเกิน 200 ลานบาท ก็ตองสงรางบันทึกตอทายสัญญาใหสำนักงานกฎหมาย
และคดีตรวจสอบกอนดวย 

1.1.3 การจัดทำสัญญาแกไขเพ่ิมเติม มีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี ้ 
(1) ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติวาผูมีอำนาจอนุมัติๆ ใหแกไขสัญญาในสวนใดบาง 

เชน เพ่ิม-ลด เนื้องาน วงเงินคางาน รปูแบบรายการกอสราง เปนตน  
(2) ตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำสัญญาแกไขเพิ่มเติม เชน บัญชีคางาน

ฉบับแกไขเพ่ิมเติมรูปแบบที่แกไข เปนตน  
(3) ยกรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมโดยแกไขสัญญาใหครอบคลุมทุกสวนที่ไดรับการ

อนุมัติใหแกไข รวมทั้งแกไขเอกสารแนบทายสัญญาใหสอดคลองกับสัญญาที่แกไขดวย  
(4) หากสัญญามีวงเงินตั ้งแต 200 ลานบาทขึ ้นไป ก็ตองสงรางสัญญาแกไข

เพ่ิมเติมใหสำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบกอนดวย  
(5) หากเปนการแกไขสัญญาโดยเพิ่มวงเงินคากอสรางกอนลงนามสัญญาตอง

ตรวจสอบดวยวางานรายนี้ไดรับการจัดสรรงบประมารเพิ่มเติมหรือยัง และตองใหผูรับจางนำหนังสือค้ำประกัน
สัญญามาเปนหลักประกันสัญญาเพิ่มเติมโดยคำนวณตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นพรอมทั้งนำสัญญาไปติดตราสาร
เพ่ิมเติมดวย  

1.2 การพิจารณากลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นเกี ่ยวกับการเสนอขออนุมัติตอ
สัญญาและแกไขสัญญาหรือขอตกลง มีวิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้  

1.2.1 การพิจารณาเรื่องการเสนอขออนุมัติตอสัญญา  
(1) ตองตรวจสอบวาผูรับจางไดแจงเหตุหรือพฤติการณในการขออนุมัติตออายุ

สัญญา พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง โดยยื่น
ที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญา
หรือไม  

(2) พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจางวาไดพิจารณาตออายุ
สัญญาตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หรือไม  
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(3) พิจารณาหลักฐานสนับสนุนขออางของผูรับจาง เชน ใบรายงานของผูควบคุม

งานที่ระบุปญหาอุปสรรคในการทำงานของผูรับจางไวในแตละสัปดาห หนังสือแจงจากกรุงเทพมหานครใหผูรับ
จางระงับการทำงานชั่วคราว หนังสือที่กรุงเทพมหานครขอความรวมมือจากหนวยงานสาธารณูปโภคใหชวย
ทำการรื้อยายปญหาอุปสรรคใหพนจากพื้นที่กอสราง เปนตน  

(4) พิจารณาจำนวนวันที่เสนอขอตออายุสัญญาใหแกผูรับจางวามีความสอดคลอง
กับจำนวนวันที่ผูรับจางติดปญหาอุปสรรคหรือไม  

1.2.2 การพิจารณาเรื่องการเสนอขออนุมัตแิกไขเพ่ิมเติมสัญญา  
(1) ตองตรวจสอบวาผูรับจางไดแจงเหตุหรือพฤติการณในการขออนุมัติแกไข

เพิ่มเติมสัญญา พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ โดยยื่นท่ีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  

(2) พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ เพิ ่ม-ลด เน ื ้องาน (กรณีมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ เพิ่ม-ลด เนื้องาน) หรือคณะกรรมการตรวจการจาง แลวแตกรณี วาไดพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
สัญญาตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หรือไม  

(3) พิจารณาหลักฐานสนับสนุนขออางของผูรับจาง เชน ใบรายงานของผูควบคุม
งานที่ระบุปญหาอุปสรรคในการทำงานของผูรับจางไวในแตละสัปดาห หนังสือแจงจากกรุงเทพมหานครใหผูรับ
จางระงับการทำงานชั่วคราว หนังสือที่กรุงเทพมหานครขอความรวมมือจากหนวยงานสาธารณูปโภคใหชวย
ทำการรื้อยายปญหาอุปสรรคใหพนจากพื้นที่กอสราง เปนตน  

    1.3 การใหคำปรึกษาแนะนำ การวินิจฉัยปญหา และเสนอความเห็นตอสวนราชการหรือ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติราชการ  

1.3.1 การใหคำปรึกษาแนะนำ ตามที่สวนราชการทำหนังสือขอหารือปญหาขอกฎหมาย
มายังสำนักงานเลขานุการ  

1.3.2 การใหคำปรึกษาแนะนำ ดวยวาจากรณีเจาหนาที่มาสอบถามหรือขอคำแนะนำดวย
ตนเอง หรือหารือทางโทรศัพท  

2. การดำเนินการทางละเมิด มีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี ้ 
    2.1 งานดานเรียกรอง หรือฟองคดีเรียกรองคาเสียหายจากบุคคลภายนอกที่มากระทำละเมิด

ตอทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร  
2.1.1 หนวยงานผูดูแลรับผิดชอบทรัพยสิน มีหนังสือแจงวามีบุคคลภายนอกกระทำละเมิดตอ

ทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร เชน บุคคลภายนอกขับรถเฉี่ยวชนเสาไฟฟาสองสวาง เสาโคมไฟฟาประดับ 
ราวสะพาน คานจำกัดความสูง เปนตน  

2.1.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที ่หนวยงานผู ดูแลรับผิดชอบทรัพยสิน แนบมาให
พิจารณา อาทิ ชื่อที่อยูของผูกระทำละเมิด สำเนาบันทึกแจงความจากสถานีตำรวจ ภาพถายที่เกิดเหตุ 
มูลคาความเสียหาย กรณีการกระทำละเมิดดวยรถยนตตองตรวจสอบการประกันภัยของรถยนต บริษัทประกันภัย 
นายจางของผูกระทำละเมิด 

2.1.3 ตรวจสอบ วัน เดือน ป ที่กรุงเทพมหานครทราบเหตุและรูตัวผูกระทำละเมิด เพ่ือ
จักไดฟองคดีใหทันภายในอายุความ 1 ป นับแตวันที่กรุงเทพมหานครทราบเหตุและรูตัวผูกระทำละเมิด  
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2.1.4 ทำหนังสือถึงผูกระทำละเมิด บริษัทประกันภัยรถยนต นายจางของผูกระทำ

ละเมิด เพ่ือเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย  
2.1.5 เมื ่อผูกระทำละเมิด บริษัทประกันภัย นายจางของผู กระทำละเมิดเพิกเฉยไมชดใช

คาเสียหาย ใหรวบรวมเอกสารเพื ่อเตรียมการฟองคดี เชน มีหนังสือขอคัดทะเบียนราษฎร คัดตาราง
กรมธรรม คัดรายการทะเบียนรถยนต คัดหนังสือรับรองนิติบุคคลบริษัทประกันภัยรถยนต คัดทะเบียนราษฎร
นายจาง คัดหนังสือรับรองนิติบุคคลของนายจางที่เปนนิติบุคคล เปนตน 

2.1.6 มีหน ังส ือจ ัดสงเร ื ่องละเมิดให สำนักงานกฎหมายและคด ีนำเสนอผู ว าราชการ
กรุงเทพมหานครเพ่ือฟองคดีตอไป 

2.1.7 เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบใหฟองคดี สำนักงานกฎหมายและคดีจะ
เสนอแตงตั้งนิติกรของกลุมงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ สานักการโยธา เปนเจาหนาที่ผูประสานคดี 
เพ่ือจัดสงพยานหลักฐาน และใหขอมูลตอพนักงานอัยการ การไกลเกลี่ยกับคูกรณีรวมท้ังเปนพยานในชั้นศาล  

2.1.8 กรณีไมรูตัวผูกระทำละเมิด ตองมีหนังสือไปยังสถานีตำรวจทองที่ที ่เกิดเหตุ เพื่อขอ
ติดตามความคืบหนาของคดี โดยมีการจัดทำหนังสือสอบถามความคืบหนาของคดีละเมิดทุกปจนกวาจะครบอายุ
ความ 10 ป นับแตวันที่เกิดเหตุละเมิด 

    2.2 งานการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
2.2.1 ในกรณีเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกในคราวเดียวกัน

ซึ่งบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายยื่นคำขอและ/หรือฟองคดีตอศาลขอใหกรุงเทพมหานครหนวยงาน
ของรัฐ ตนสังกัดของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครผูทำละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งความเสียหายเกิดจาก
ผลการกระทำของเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่ง ในกรณีนี้ผูวาราชการกรุงเทพมหานครได
มอบอำนาจการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหผูอำนวยการสำนัก เฉพาะ
กรณีเจาหนาที่กรุงเทพมหานครผูกระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐและบุคคลภายนอกอยูในสังกัดสำนักนั้น ๆ  

2.2.2 ในกรณีเกิดความเสียหายแกกรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกในคราวเดียวกัน
ซึ่งบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายยื่นคำขอและ/หรือฟองคดีตอศาลขอใหกรุงเทพมหานครหนวยงาน
ของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครผูทำละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งความเสียหายเกิดจาก
ผลการกระทำของเจาหนาท่ีหลายหนวยงานของกรุงเทพมหานคร ในกรณีนี้ผูวาราชการกรุงเทพมหานครได
มอบอำนาจใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและ
วินิจฉัยชี้ขาดใหหนวยงานใดเปนหนวยงานเจาของเรื่อง 

2.2.3 ในกรณีที่เจาหนาที่กรุงเทพมหานครทำใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ
แหงอื่นและบุคคลภายนอกในคราวเดียวกัน ซึ่งบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายยื่นคำขอและ/หรือฟอง
คดีตอศาลขอใหกรุงเทพมหานคหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครผูกระทำละเมิดชดใชคา
สินไหมทดแทน ทั ้งนี ้ กรุงเทพมหานครอาจไดร ับความเสียหายหรือไม ก็ได ในกรณีนี ้ผ ู ว าราชการ
กรุงเทพมหานครไดมอบอำนาจใหปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 
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2.2.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา จะตองรายงานผลการสอบสวน (สล.2) 

ของคณะกรรมการพรอมความเห็นไปยังผูแตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งในกรณีที่ผูแตงตั้งคณะกรรมการเห็นวา 
รายงานผลการสอบสวน (สล.2) ยังมีขอบกพรองในประเด็นใดหรือมีบางประเด็นที่ผู แตงตั้งเห็นควรให
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ผูแตงตั้งจะสั่งใหคณะกรรมการทบทวนความเห็นหรือ
สอบสวนเพิ่มเติมและกำหนดระยะเวลาที่จะใหคณะกรรมการรายงานผลการทบทวนหรือผลการสอบสวน
เพิ่มเติมไปใหดวย ดังนั้นคณะกรรมการจะตองรีบดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผูแตงตั้งกำหนด ใน
กรณีท่ีปรากฏวา เจาหนาที่กรุงเทพมหานครตองรับผิด ผูแตงตั้งจะตองคำนึงถึงอายุความในการเรียกรองให
เจาหนาที่กรุงเทพมหานครผูตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

2.2.5 เมื่อคณะกรรมการไดทบทวนความเห็นหรือสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จเรียบรอยหรือ
คณะกรรมการไดเสนอขอเท็จจริง ขอกฎหมายและพยานหลักฐานสนับสนุนครบถวนแลว หัวหนาหนวยงาน
สวนราชการและการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ที่เปนเจาของเรื่อง จะตองใหความเห็นประกอบรายงาน
ผลการสอบสวน (สล.2) ของคณะกรรมการและเสนอเรื่องตามลำดับชั้นไปยังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อวินิจฉัยสั่งการ พรอมทั้งจัดทำรางหนังสือเรียนปลัดกระทรวงการคลังกรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอ
หนวยงานของรัฐและสงรางหนังสือเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอ
บุคคลภายนอกเพื่อนำสงรายงานผลการสอบสวน (สล.2) ไปใหปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ เสนอใหลงนามในคราวเดียวกัน 

2.2.6 เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับรายงานผลการสอบสวน (สล.2) ของคณะกรรมการ
แลว จะวินิจฉัยสั่งการวา ในกรณีเจาหนาที ่กรุงเทพมหานครกระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐและ
บุคคลภายนอก ในคราวเดียวกันเนื่องจากมูลเหตุแหงละเมิดเปนมูลเหตุเดียวกัน การกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นมี
ผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจำนวนเทาใด ในกรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอบุคคลภายนอก
นั้น กรุงเทพมหานครตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายหรือไม อยางไร เปนจำนวนเทาใด แตยังไม
แจงการสั ่งการใหผู ที ่ เกี ่ยวของทราบ ทั ้งนี ้ ผ ู ว าราชการกรุงเทพมหานครจะลงนามในหนังสือเร ียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสงรายงานผลการสอบสวน (สล.2) ใหตรวจสอบภายในกำหนด 7 วนั 
นับแตวันวินิจฉัยสั่งการ สวนกรณีการลงนาม 
ในหนังสือเรียนปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสงรายงานผลการสอบสวน (สล.2) ใหตรวจสอบภายในกำหนด 7 
วัน นับแตวันวินิจฉัยสั่งการเปนอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัด
กรุงเทพมหานครมอบหมายใหสั่งราชการหนวยงานสวนราชการและการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ที่เปน
เจาของเรื่อง 

2.2.7 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงการคลังมีความเห็นกลับมา
ใหรายงานผลการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ
และพิจารณาสั่งการตอไป 

2.2.8 การออกคำสั่งเรียกใหเจาหนาที่กรุงเทพมหานครผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
แกกรุงเทพมหานคร และการแจงคำสั่งดังกลาวตามขอ 18 วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่ พ.ศ. 2539 และมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมอบอำนาจให
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายใหสั่งราชการหนวยงาน สวน
ราชการและการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ที่เปนเจาของเรื่องเปนผูลงนามในคำสั่ง 
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3. งานดานการบังคับคดกัีบลูกหนี้ตามคำพิพากษามีวิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี ้ 
    3.1 เมื่อสำนักงานกฎหมายและคดีจัดสงสำเนาคำพิพากษาที่กรุงเทพมหานครเปนฝายชนะคดี 

โดยพิพากษาใหลูกหนี้ชำระหนี้ ตามคำพิพากษาแกกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมอบหมายเจาหนาที่ผูมีความรูดาน
กฎหมาย ไมต่ำกวาระดับปฏิบัติการ เปนผูรับมอบอำนาจยึดทรัพยจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปน
ผูรับผิดชอบในการสืบหา ตรวจสอบ ติดตามและเรงรัดการบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษาทันทีที่ไดรับแจง
ผลคดี 

    3.2 การตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ใหเจาหนาที่ผู ไดรับมอบอำนาจยึด
ทรัพยจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบภูมิลำเนาทั้งของลูกหนี้และคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย 
โดยประสานกับสำนักงานเขตทองที่ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือสวน
การทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง แลวแตกรณ ี

    กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาถึงแกความตาย ใหดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลในครอบครัว
ของลูกหนี้ที่เปนทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของลูกหนี้ และตรวจสอบภูมิลำเนาบุคคลที่เก่ียวของดวย 

    3.3 การตรวจสอบหลักทรัพยของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ใหเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบอำนาจ
จากผูวาราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบหลักทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย เงินฝากใน
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตามที่ปรากฏรายชื่อลูกหนี้ คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ทายาทผูรับมรดก 
(กรณีลูกหนี้ถึงแกความตาย) ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับลูกหนี้เปนผูถือกรรมสิทธิ์อันอาจนำยึดมายังคับคดีได 
โดยขอความรวมมือจากทุกสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครและสวนราชการอื่น เชน กรมที่ดิน กรมการ
ขนสงทางบก กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวี สำนักงานทะเบียนเครื ่องจักรกลาง กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือหนวยงานที่จัดทำทะเบียนควบคุมอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ขางตนฯลฯ แลวแตกรณี พรอมทั้งขอความรวมมือใหระงับการทำนิติกรรมใดๆ อันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย
นั้น (ถามี) และเมื่อไดชำระหนี้ครบ หรือยุติคดีแลวตองมีหนังสือแจงใหยกเลิกดวย 

    3.4 ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเปนนิติบุคคล ใหขอความรวมมือจากนายทะเบียนหุนสวน
บริษัท ขอสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและบัญชีงบดุล บัญชีรายชื่อผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ มูลคา
ของหุนและเงินมูลคาหุนที่คางชำระ ตลอดจนหุนสวนผูจัดการ พรอมทั้งขอความรวมมือใหระงับการโอน
จำหนายหุนใหแกบุคคลภายนอก หรือแกไขเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ กรรมการผูมี
อำนาจและระงับการจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีไวกอน และเมื่อไดรับชำระหนี้ครบ หรือยุติคดีแลว 
ตองมีหนังสือแจงใหยกเลิกดวย 

    3.5 การสืบสวน สอบสวนหาทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
3.5.1 กรณีมูลหนี ้ตามคำพิพากษาไมวาจะเปนลูกหนี้รายเดียวหรือหลายรายในคดี

เดียวกัน รวมกันเปนเงินตั้งแต 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ขึ้นไป หรือกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เปนนิติบุคคล ตามกฎหมายและลูกหนี้มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบออกไป
ทำการสืบสวนสอบสวนหาทรัพยสิน ณ ภูมิลำเนาหรือสถานที่ตั้งของลูกหนี้ที่เปนปจจุบันหรือภูมิลำเนาเดิมที่
เคยอยูอาศัย เพื่อใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู เชน บานเรือน อาชีพ รายได รายละเอียดท่ี
เก่ียวกับทรัพยสินทั้งอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย ทรัพยสินอื่นอันอาจนำยึดมาบังคบัคดีได 
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3.5.2 กรณีมูลหนี ้ตามคำพิพากษาไมวาจะเปนลูกหนี้รายเดียวหรือหลายรายในคดี

เดียวกัน รวมกันเปนเงินตั้งแต 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ขึ้นไป หรือกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายและลูกหนี้มีภูมิลำเนานอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบออกไป
ทำการสืบสวนสอบสวนหาทรัพยสิน ณ ภูมิลำเนาหรือสถานที่ตั ้งของลูกหนี ้ที ่เปนปจจุบัน เพื ่อใหได
ขอเท็จจริงตามขอ 3.5.1  

กรณีสืบหาไมพบทรัพยสินของลูกหนี้ ใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบสอบปากคำญาติ บุคคลใน
ครอบครัว กำนัน ผูใหญบาน เพ่ือนบานหรือนายจาง และบันทึกไวเปนหลักฐาน 

3.5.3 ใหตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ทุกๆ เดือน โดยประสานกับกรมบังคับคดี หรืออื่นๆ 
วามีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้หรือไม แลวรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบเปนหลักฐานไวทุกๆ 
เดือน และถามีใหรีบดำเนินการขอรับชำระหนี้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 

3.5.4 กรณีลูกหนี้เปนนิติบุคคล ใหตรวจสอบสถานะความเปนนิติบุคคลของลูกหนี้ทุกๆ 
เดือน โดยประสานกับกระทรวงพาณิชยหรืออื่นๆ แลวรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบเปนหลักฐานไว
ทุกๆ เดือน และถามีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่สำคัญ เชน มีการจดทะเบียนเลิกบริษัท จดทะเบยีนเสร็จสิ้น
การชำระบัญชี เปลี่ยนชื่อบริษัท เปนตน ใหรีบดำเนินการแจงใหสำนักงานกฎหมายและคดีทราบภายใน 30 วัน 

    3.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติดังกลาวขางตน พรอมรายละเอียด
หลักฐานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการติดตามตรวจสอบทรัพยสินของลูกหนี้ใหปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
ทุกๆ 3 เดือน (ผานสำนักงานกฎหมายและคดี) โดยรายงานทุกๆ เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม หรือทันทีที่ตรวจสอบพบหลักทรัพยของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ภายในระยะเวลาบังคับคดีตามที่
กฎหมายกำหนด  
 

งานการคลัง 

1. การงบประมาณ โดยมีจุดเริ่มตนจากการแจงปฏิทินการจัดทำงบประมาณและแนวทางฏิบตัิการ
จัดทำคำของบประมาณทุกสวนราชการ พรอมทั้งจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาของหนวยงาน 
รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณของทุกสวนราชการ ตรวจสอบ นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของหนวยงาน และบันทึกคำขอตั้งงบประมาณลงในระบบ MIS 2 การเสนอคำของบประมาณตอผูมีอำนาจ
ลงนาม สงขอของบประมาณ และจัดทำเอกสารคำของบประมาณเพื ่อชี ้แจงตอคณะวิสามัญพิจารณา
งบประมาณและคณะอนุกรรมการพิจาณางบประมาณ ออกขอบัญญัติงบประมาณรายจายประกาศราช
กิจจาฯ นำขอบัญญัติงบประมาณมาใช บริหารงบประมาณโดยเริ่มจากขออนุมัติเงินประจำงวด สิ้นสุดที่การ
เบิกจายเงนิ 

2. การเงิน  
กรณีการจายเงินงบประมาณ มีจุดเริ่มตนจากการรับใบโอนจากสำนักการคลังในระบบ MIS 2 การ

ทำงบหนาเตรียมจาย การเขียนเช็คสั่งจาย การเสนอเช็คตอผูมีอำนาจลงนาม การตัดจายในระบบ MIS2  
และสิ้นสุดที่การจายเงิน  

กรณีจายเงินนอกงบประมาณเริ่มจากตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย ขออนุมัติถอนเงิน
นอกงบประมาณและอนุมัติจายเงินนอกงบประมาณ จัดทำใบขอเบิกเงิน จัดทำฎีกา อนุมัติฎีกา การเขียน
เช็คสั่งจาย การเสนอเช็คตอผูมีอำนาจลงนาม และสิ้นสุดท่ีการจายเงิน  
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กรณีการรับเงิน เริ่มจากการรับเงิน พิมพใบเสร็จรับเงินจากระบบ MIS2 พิมพใบเปยอิน นำเงินฝาก

ธนาคารโดยแยกตามประเภท เชน รายได เงินงบประมาณ ฯ จัดพิมพใบสรุปการรับเงินประจำวันเสนอผูมี
อำนาจลงนาม 

3. การตรวจสอบฎีกา โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน จัดทำ/
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของ จัดทำหนาฎีกา การขออนุมัติเบิกเงินตอผูมี
อำนาจ การอนุมัติฎีกาในระบบ MIS2 จัดสงหนาฎีกาไปกองการเงิน สำนักการคลัง จัดสงสำเนาหนาฎีกา
พรอมเอกสาร สงงานการเงินฯเพื่อเบิกจายเงิน จัดพิมพรายงานรายละเอียดใบสำคัญประกอบงบเดือนสง 
สำนักงานตรวจเงินแผนดินรับฎีกาหลังจายเงิน ตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญหลังจายเงิน จัดเก็บฎีกา 
จัดเตรียมเอกสารใหสำนักงานตรวจเงินแผนดินและสำนักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกาหลังจาย และ
สิ้นสุดที่การคัดแยกฎีกาสงคนืกอง 

4. การบัญชี โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใชในการบันทึกบัญชี การ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นตน สมุดรายวันขั้นปลาย และการบันทึกทะเบียน การปดบัญชี การจัดทำ
รายงานการรับ-จาย เงินประจำเดือน/ป (เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชี 
สำนักการคลัง และสำนักงานตรวจเงินแผนดิน     
 
งานพัสด ุ

1.การจัดซื้อจัดจาง 
- วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเริ่มจากตรวจสอบงบประมาณ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจาง จัดทำรางขอบเขต    

ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง กำหนดราคากลาง จัดทำรายงานขอซื้อ 
ขอจาง การเชิญชวน/เจรจาตอรอง อนุมัติซื ้อ/จาง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ลงนามในสัญญาหรือ
ขอตกลง สงมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุ เบิกจายเงิน 

- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยเริ่มจากตรวจสอบงบประมาณ จัดทำแผน
จัดซื้อ จัดจาง จัดทำรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง กำหนด
ราคากลาง จัดทำเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี e-bidding จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง เผยแพรรางประกาศและ
เอกสารประกวดราคา นำรางประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟงความคิดเห็น เผยแพรประกาศและ
เอกสารประกวดราคา ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP ดำเนินการพิจารณาผล อนุมัติซื ้อ/จาง 
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ลงนามสัญญา สงมอบพัสดุ เบิกจายเงิน 

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) โดยเริ่มจากตรวจสอบงบประมาณ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจาง จัดทำ
รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง กำหนดราคากลาง จัดทำ
เอกสารซื้อหรือจาง จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง เผยแพรรางประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธ ีe-market 
การเสนอราคา ดำเนินการพิจารณาผล อนุมัติซื้อ/จาง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ลงนามสัญญา สงมอบพัสดุ เบิก
จายเงิน 

- วิธีคัดเลือก โดยเริ่มจากตรวจสอบงบประมาณ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจาง จัดทำรางขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง กำหนดราคากลาง จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง เชิญ
ชวนผูประกอบการ ดำเนินการพิจารณาผล รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จาง ประกาศผูชนะการเสนอ
ราคา ลงนามสัญญา สงมอบพัสดุ เบิกจายเงิน 
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2. การบริหารพัสด ุ
- การเบิกพัสด ุ
  (กรณีหนวยงานเปนผูจัดหาพัสด)ุ โดยเริ่มจากรับเรื่องรายการเบิกพัสดุของทุกกลุมงาน และสถิติ

การใชงาน การเก็บรักษาพัสดุ ทำใบเบิกในระบบ MIS ทำใบจายในระบบ MIS และทำการจายพัสดุ ตัดยอด
บัญชีคุมพัสด ุ

  (กรณีเบิกพัสดุจากพัสดุกลาง) โดยเริ่มจากรับเรื่องรายการเบิกพัสดุของทุกกลุมงาน ทำใบเบิกใน
ระบบ MIS เบิกพัสดุจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การเก็บรักษาพัสดุ เตรียมการจายและจาย ตัดยอดบัญชีคุม
พัสด ุ

- การควบคุมทรัพยสิน โดยเริ่มจากการรับทรัพยสิน การจัดทำทะเบียนคุมทรัพยสิน การตรวจสอบ
ทรัพยสินประจำป จัดทำบัญชีสรุปยอดมูลคาทรัพยสิน จัดสงรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินของหนวยงานรายงานผลการ
ควบคุมรักษาทรัพยสิน 
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กรอบแนวคิด 
 
  สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ไดทบทวนเอกสาร และราบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารงานทั่วไป กลุมงานการเจาหนาที่ กลุมงานนิติการ และกลุมงานการคลัง กำหนดเปนกรอบความคิด โดย
จัดทำเปนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผังกระบวนงาน เพ่ือแสดงภาพการทำงานของแตละกระบวนงาน ดังนี ้
 
งานบริหารงานทั่วไป 
 
  1. งานสารบรรณ   
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- ผูบริหาร 
- บุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก 
- ประชาชนทั่วไป 
 

การรับบริการดานงานสารบรรณ และธุรการที่มี
ความเร็ว และถูกตอง 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธี
ปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

การใหบริการดานงานสารบรรณของหนวยงาน
สามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการไดรวดเร็ว และถูกตอง 

- 
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2. การรวบรวมเรื่องและโตตอบหนังสือสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- ผูบริหาร 
- บุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก 
- ประชาชนทั่วไป 
 

การรับบริการดานงานสารบรรณ และธุรการที่มี
ความเร็ว และถูกตอง 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธี
ปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

สามารถรวบรวมขอมูลการรายงาน และ
ตรวจสอบขอมูลไดถูกตอง เพ่ือดำเนินการได
รวดเร็ว และถูกตอง 

- 

 
3. การรับ – สงเรื่องลับ 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- ผูบริหาร 
- บุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก 
- ประชาชนทั่วไป 
 

การเก็บรักษาหนังสือ/เอกสารไดอยางมิดชิด และ
ขอมูลทางราชการไมรั่วไหล 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธี
ปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

สามารถปกปดความลับของทางราชการ และ
สามารถติดตามการดำเนินการไดรวดเร็ว และ
ถูกตอง 

- 
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4. การเวียนหนังสือราชการ 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- ผูบริหาร 
- บุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก 
 

การรับบริการดานงานสารบรรณ และธุรการที่มี
ความเร็ว และถูกตอง 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธี
ปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

การใหบริการดานงานสารบรรณของหนวยงาน
สามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการไดรวดเร็ว และถูกตอง 

- 

 
5. การจัดการประชุม 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
- บุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก 
 

การประชุมมีรายละเอียดขอมูลถูกตองครบถวน การ
ดำเนินการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ตาม
ระเบียบวาระ ไดขอสรุปมติที่ประชุม เพ่ือการแกไข
ปญหา พัฒนา ตลอดจนมีการติดตามรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมติท่ีประชุม 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธี
ปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

การประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค ไดขอสรุป/มติ
ที่ประชุม และมีการติดตามรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมติท่ีประชุม 

- 
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6. การจัดสงหนังสือราชการทางไปรษณีย 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
- บุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก 
- ประชาชนทั่วไป  
 

การรับบริการดานงานสารบรรณและธุรการที่มี
ความเร็ว และถูกตอง 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธี
ปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

การใหบริการดานงานสารบรรณของหนวยงาน
สามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการไดรวดเร็ว และถูกตอง 

- 

 
7. การรับเรื่องรองทุกขระบบ MIS 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
- ประชาชนทั่วไป 
 

มีเจาหนาที่ใหบริการรับแจง/ตอบ/ติดตามผลการ
ดำเนินการเรื่องรองทุกข 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546 
 

เรื่องรองทุกขไดรับการแจงผลการดำเนินการหรือ
ไดรับการชี้แจงอยางเหมาะสมจากเจาหนาที่ 
ตลอดจนมีการติดตามผลการแกไขเรื่องรองทุกข
ผานระบบ MIS ถูกตอง ตามพระราชบัญญัติ และ
พระราชกฤษฎีกา 

- 
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8. การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ การดูแลจัดระเบียบอาคารสถานที่และพื้นที่
บริเวณโดยรอบ / การจัดระเบียบการจราจรและการจอดรถยนตในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
- ผูบริหาร 
- บุคลากรของหนวยงานภายในและภายนอก 
- ประชาชนผูมาติดตอราชการ 
 

เพ่ือใหผูบริหารกรุงเทพมหานคร ขาราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผูมาติดตอ
ราชการ ไดรับความสะดวก ขณะปฏิบัติงานหรือ 
มาติดตอราชการที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 
ดินแดง 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
พ.ศ.2552                 
2. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย  
การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่
ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528          

- การจัดการจราจรและการจอด
รถยนตมี ความสะดวกปลอดภัย   
การใชสถานท่ีและอาคารมีความ
สะดวกและเกิดประโยชนสูงสุด 
 

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยมีความ 
คุมคากับงบประมาณ  
มีการจัดเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยฯ  
เขาประจําจุด ครบและทํางาน
อยางเขมแข็ง  
ตามเวลาที่กําหนด ตลอดจน
อํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการจอดรถยนตใน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
ดินแดง 
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9. การดูแลรักษาความสะอาด 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ   
- ผูบริหารกรุงเทพมหานคร   
- ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร   
- ประชาชนผูมาติดตอราชการ  
 

เพ่ือใหผูบริหารกรุงเทพมหานคร ขาราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชน 
ผูมาติดตอราชการในสำนักการโยธา  
และสำนักงานเลขานุการ ไดรับความพึงพอใจในเรื่อง
ความสะอาด   

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- 
 

พ้ืนที่ภายในหองผูบริหารสำนักการโยธา 
และหองทำงานของสำนักงานเลขานุการ 
สำนักการโยธา สะอาด 
และมีความเปนระเบียบ เรียบรอย   

สะอาดและมีความเปนระเบียบ 
เรียบรอย สภาพแวดลอมภายใน 
หองผูบริหารสำนักการโยธา 
และหองสำนักงานเลขานุการ  
ความสวยงามและสะอาด ทําใหเกิด
ความพึงพอใจตอ ผูบริหาร 
ขาราชการ บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร และผูมาติดตอ
ราชการ 
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10. การควบคุม กำกับ ดูแลรานคาจำหนายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ   
- ผูบริหารกรุงเทพมหานคร   
- ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร   
- ประชาชนผูมาติดตอราชการ  
 

เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูบริหาร 
ขาราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานครและผูมาติดตอ
ราชการท่ีจะมีรานจำหนายอาหารที่มีคุณภาพถูกหลัก
อนามัย และราคาประหยัด ขณะปฏิบัติงาน 
หรือมาติดตอราชการที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
ดินแดง 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การทรัพยสิน พ.ศ.2538 ขอ 14 
การใหเชาทรัพยสิน 

อาหารถูกสุขลักษณะของการจำหนายอาหาร 
และราคาจำหนายที่เหมาะสม ความสะอาด 
ความปลอดภัย ความ เปนระเบียบเรียบรอย
ของรานจำหนายอาหารและเครื่องด่ืมถูกตอง
ตามระเบียบ  

ผูบริหาร ขาราชการ 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
และผูมาติดตอราชการ
ไดรับความสะดวก และ
ความพึงพอใจ 

 
11. การควบคุมกำกับการใชรถยนตสวนกลาง 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
- ผูบริหาร  
- ขาราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขานุการ 
สำนักการโยธา 

การรับบริการดานยานพาหนะ มีความรวดเร็ว      
และปลอดภัย สภาพรถยนตมีความพรอมใชงาน 
ตลอดเวลา และสามารถเดินทางไปไดคราวละ 
หลายคน กรณีเสนทางเดียวกัน  
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร        
เรื่องรถราชการ พ.ศ. 2529           
และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร               
เรื่อง รถราชการ (ฉบบัที ่4)  
พ.ศ.2548 

 

การใหบริการดานยานพาหนะ สามารถ
ตอบสนองตอความตองการ ของผูรับบริการ
ไดรวดเร็วและปลอดภัย  
 

- ผูรับบริการไดรับบริการ
เดินทางดวยความปลอดภัย  
- ประหยัดงบประมาณเรื่อง 
ของการใชพลังงานเชื้อเพลิง 
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12. การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
- ผูบริหาร  
- ขาราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขานุการ  
สำนักการโยธา 
 

ควบคุมการเบิกจาย และใชน้ำมันเชื้อเพลิง  
และหลอลื่นไดถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และคุมคา 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธี
ปฏ ิบ ั ต ิ เก ี ่ ยวก ับรถราชการของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526  

กำหนดมาตรการในการใชทรัพยากรไดอยาง
คุมคา เหมาะสม และถูกตองตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร 

เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 

 
13. การใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของสำนักการโยธา  

(กรณีมีขอมูลขาวสารภายในศูนย) 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
- ขาราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขานุการ 
- ประชาชนทั่วไป 
 

จัดศูนยขอมูลขาวสารไดถูกตองตามหลักเกณฑ  
และเปนระบบ ระเบียบ ประชาชนไดรับความ สะดวก
ในการรับรูขอมูลขาวสาร 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร        
ของราชการ พ.ศ. 2540 

สามารถใหบริการขอมูลขาวสาร แกประชาชน
ไดครบถวนตาม ตองการภายในกรอบของ
กฎหมาย 

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารตามตองการ  
เปนไปตาม เจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติ ขอมูล
ขาวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 
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(กรณีไมมีขอมูลขาวสารภายในศูนย) 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
- ขาราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขานุการ 
- ประชาชนทั่วไป 
 

อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอขอ 
ขอมูลขาวสาร 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร        
ของราชการ พ.ศ. 2540 

สามารถใหบริการขอมูลขาวสาร แกประชาชน
ไดครบถวนตาม ตองการภายในกรอบของ
กฎหมาย 

การดำเนินงานของรัฐ
เปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เปนไปตาม
เจตนารมณของ 
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

 
14. การขอใชหองประชุมอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
- ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
 - หนวยงาน/สวนราชการของกรุงเทพมหานคร  

มีหองประชุมเพ่ือรองรับการจัดประชุมของผูบริหาร 
กรุงเทพมหานคร ของหนวยงาน/สวนราชการของ 
กรุงเทพมหานคร 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- หองประชุมมีความพรอมในการใหบริการ เชน 
ไฟฟา แสงสวาง เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง 
เจาหนาที่ใหบริการ ไดตามความตองการของ
ผูบริหาร กรุงเทพมหานคร และหนวยงาน/ 
สวนราชการของกรุงเทพมหานคร 

ประหยัดงบประมาณ  
ของกรุงเทพมหานคร  
โดยไมตองไปจัดที่โรงแรม
หรือสมาคมตางๆ  
ซึ่งจะตองเสียคาใชจาย 
การเชาสถานที่ 
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15. การจัดพิธี/งานที่สำนักการโยธาจัดขึ้นเปนประจำทุกป 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ  
- ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารสำนักการโยธา 
และผูบริหารของหนวยงานตางๆ 
 - ขาราชการและบุคลากรของสำนักการโยธา/หนวยงาน
ตาง ๆ 

การจัดพิธี/งาน เปนไปดวยความเรียบรอย และถูกตอง
ตามระเบียบแบบแผนปฏิบัต ิและลําดับพิธีการ 
ในการจัดงานพิธี 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย 
วิธ ีปฏิบัติงานสารบรรณวาดวย 
วิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 

การจัดงานพิธีของสำนักการโยธา เปนไปดวย
ความ เรียบรอย และถูกตองตามระเบียบแบบ 
แผนปฏิบัติ และลําดับพิธีการในการจัดงานพิธ ี

ไดรับความไววางใจจาก
ผูบริหารสำนักการโยธาใน
การดําเนินการ ตามลําดับ
ขั้นตอนพิธี การที่ถูกตอง
และเปน ระเบียบ
เรียบรอย 
 

 
งานการเจาหนาที่ 
  1. การบรรจุขาราชการ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบรรจุของ
ขาราชการ  

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญไดรับการบรรจุ
และแตงตั้ง 

- 
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  2. ขาราชการพนทดลอง 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการพนทดลองของ
ขาราชการ  

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไดรับการประกาศใหพนจากการทดลองการปฏิบัติ

ราชการ 
  

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 
- กฎ ก.ก. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2555 

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญไดรับการ
ประกาศพนทดลองการปฏิบัติราชการ 

- 
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  3. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา การบริหารจัดการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ขาราชการไมเสียสิทธิประโยชนในการแตงตั้ง (ยาย) 

 
ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
 

การบริหารงานบุคคลของสำนักการโยธามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- 

 
  4. การดำเนินการคัดเลือกบคุคลเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงวิชาชีพขาดแคลน 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการคดัเลือกบุคคล
เพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงวิชาชีพขาดแคลน 
 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
บุคคลที่สมัครเขารับการคัดเลือก - ความเปนธรรม โปรงใส และความรวดเร็วใน

กระบวนการคัดเลือก 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 
 

การบรรจุบุคคลเพ่ือเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญทดแทนในตำแหนงท่ีวาง
ของหนวยงาน 

- 
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  5. การใหโอนขาราชการ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการใหโอน
ขาราชการ  

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไดรับการโอนไปรับราชการยังหนวยงานที่แจงความ

ประสงค 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 
 

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญไดรับการโอน
ไปยังหนวยงานท่ีแจงความประสงค 

- 

 
  6. การประเมินผลงาน 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินผลงาน
ของขาราชการ  

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไดรับการเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่

สูงข้ึน 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญไดรับการเลื่อน
และแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงข้ึน 

- 
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  7. การขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาของ
ขาราชการ 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ขาราชการที่มีคณุสมบัติครบถวนไดรับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 
 

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนไดรับการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

- 
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  8. การประกาศเกียรติคุณ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการประกาศเกียรติ
คุณ 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ขาราชการและลูกจางท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม

หลักเกณฑ ไดรับการเสนอขอประกาศเกียรติคุณ 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการ
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ 
และอัตราคาใชจายเก่ียวกับการมอบ
ประกาศเกียรติคณุ เครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ และการใหรางวัลขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ผูทำคุณประโยชนและ
อาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2558 
 

ขาราชการและลูกจางท่ีมีคุณสมบัติครบถวนไดรับ
ประกาศเกียรติคณุ 

- 
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  9. การดำเนินการทางวินัย 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินการทาง
วินัย  

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไดรับการดำเนินการที่เปนธรรม  

 
ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
 

เพ่ือใหการดำเนินการทางวินัยสามารถใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- 

 
  10. การเล่ือนเงินเดือน 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการเลื่อนเงนิเดือน  

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

 
ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
- กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน  
พ.ศ. 2552 

ขาราชการไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการ
ปฏิบัติราชการ 

- 
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11. การเกษียณอายุราชการ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการเกษียณอายุ
ราชการ 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ความถูกตองของขอมูลเปนไปตามกฎหมายที่กำหนด 

 
ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของกับการเกษียณอายุราชการของ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

ขาราชการที่เกษียณอายุราชการไดรับ - 

 
  12. การบรรจุกลับเขารับราชการ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบรรจุกลับเขารับ
ราชการ  

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ผูขอบรรจุกลับเขารับราชการ ไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการตามความประสงค 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
- หนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1006/ว 11  
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 
 

การดำเนินการตองเปนไปอยางถูกตองตามที่
ระเบียบ กฎหมาย กำหนด 

- 
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  13. การจางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราว 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูบริหารของสำนักการโยธา ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการจางและแตงตั้ง
ลูกจางชั่วคราว  

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ลูกจางชั่วคราว ไดรับการจางและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราวของสำนัก

การโยธา 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจาง 
พ.ศ. 2535  
- พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
การใหเงินชวยเหลือคาครองชีพฯ 
- ขอบังคับกรุงเทพมหานคร วาดวยการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 
 

สำนักการโยธาไดมีการจางและแตงตั้งลูกจาง
ชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีวาง 

- 
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งานนิติการ 
 
 1. การจัดทำสัญญา 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
หนวยงานภายในสำนักการโยธา คูสัญญา และหนวยงาน 
สาธารณูปโภค 

การจัดทำสัญญาไดสำเร็จถูกตองตามกฎหมายและ
วัตถุประสงค 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
วาดวยนิติกรรมสัญญา 

- พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  

 พ.ศ. 2560 

หนวยงานสามารถบริหารสัญญาไดตามระยะเวลา 
และงบประมาณ 

- 

 

2. การบังคับคด ี
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  
 หนวยงานภายในสำนักการโยธา สำนักงานเขต ศาล  
กรมบังคบัคดี หนวยงานราชการภายนอก  

สามารถบังคับคดีไดตามกฎหมาย 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
วาดวยการบังคับคด ี

 

ดำเนินการบังคับคดีไดภายในอายุความบังคับคดี 
และสามารถยุติการบังคบัคดี 

- 
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3. การดำเนนิการทางละเมิด 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

 ผูรับบริการ  
หนวยงานและเจาหนาที่ภายในสานักการโยธา 
บุคคลภายนอก นิติบุคคล และหนวยงานอ่ืน  

 ยุติคดีละเมิดดวยความชอบดวยกฎหมาย  
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด  
   ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  
 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง  
   ปกครอง พ.ศ. 2539  
 - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธ ี 
   พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
 - ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
   ลักษณะละเมิด  
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
   กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย  
   หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด  
  ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

 สามารถดำเนินการไดภายในอายุความ ทั้งใน 
 ชั้นศาลและชั้นเจาพนักงานผูมีอำนาจและ 
 เปนธรรมแกทุกฝาย  
 

- 
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งานการคลัง 
 
  1. การงบประมาณ  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
บุคลากรของหนวยงาน 

มีงบประมารเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
และการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของ
หนวยงาน 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ขอบัญญัติกรุงเทพหมานคร  
เรื่อง วีธีงบประมาณ พ.ศ.2529  
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย 
การกำหนดประเภทรายรับ-รายจาย และ
การปฎิบัติเก่ียวกับงบประมาณ  

พ.ศ.2533 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 

ไดรับอนุมัติงบประมาณตามความตองการอยาง
เพียงพอตอการปฎิบัติงาน และการดำเนินงาน
โครงการตาง ๆ ของหนวยงาน 

- 

   
               2. การเงิน 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
บุคลากรของหนวยงาน 

ความรวดเร็วในการขอเบิกเงิน, การรับเงิน  
การเบิกจายเงิน และการยืมเงินใชในราชการ 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย 
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การนำสงเงนิ และการตรวจเงิน พ.ศ.
2530 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

การขอเบิกเงนิ, การรับเงิน  
การเบิกจายเงิน และการยืมเงินใช 
ในราชการ มีความรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ
และไดรับความเห็นชอบ/อนุมัติจากผูมีอำนาจ 

- 
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  3. งานตรวจสอบฎีกา  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
บุคลากรของหนวยงาน 

มรีวดเร็วและถูกตอง ในการตรวจสอบฎีกาและ
เอกสารที่ใชการเบิกจายเงิน  

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
ผูขาย/ผูรับจาง มีความรวดเร็วและความถูกตอง  

 
ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
นำสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม  
-ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ 
พ.ศ.2538 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
- แนวทางปฏิบัติ MIS2 
- หนังสือสั่งการ 
- มติคณะรัฐมนตรี 
 

การตรวจสอบฎีกาและเอกสารที่ใชการเบิก
จายเงิน มีความรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ และ
ไดรับความเห็นชอบ/อนุมัติจากผูมีอำนาจ 

- 

   
  5. การบัญชี 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
- บุคลากรของหนวยงาน 
- หนวยงาน/สวนราชการภายในและภายนอก 
 

บันทึกรายละเอียดรายการบัญชีและการจัดทำงบ
รายรับรายจายประจำเดือน/ปไดครบถวน ถูกตอง 
และรวดเร็ว 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การนำสงเงนิ และการตรวจเงิน 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แกไขเพิ่มเติม  
- คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานคร 
 

การบันทึกรายละเอียดรายการบัญชีและการ
จัดทำงบรายรับรายจายประจำเดือน/ป มี
ความครบถวน ถูกตอง และแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

- 

 



 

- 48 - 
 

งานพัสด ุ
 1. การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (e-market) และวิธีคัดเลือก  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

 

ผูรับบริการ 
- บุคลการในหนวยงาน 
- หนวยงาน / สวนราชการภายใน 

และภายนอก 
 

 

ไดรับการจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 
 

เปดเผย โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได คุมคา 
ทันเวลา มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
 

ผูบริหาร 
 

 

การใชจายทรัพยากรเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 

ผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป 
 

เปดเผย โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
 
 

ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหาร 
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจาง 
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวของ 
- ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
 

 
 

 ไดรับพัสดุถูกตองครบถวน 
 กระบวนการจัดหาพัสดุมีความโปรงใส ไดพัสดุมี

คุณภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน
ตามนโยบายของ ผูบริหารภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

 
 

 สามารถใชจาย
งบประมาณให
เกิดประโยชน
สูงสุด 
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2. การบริหารพัสด ุการเบิกพัสดุ การควบคุมทรัพยสิน 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

 

ผูรับบริการ 
- บุคลการในหนวยงาน 
- หนวยงาน / สวนราชการภายใน 

และภายนอก 
 

 

การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การบำรุงรักษา       
การตรวจสอบ การจำหนายทรัพยสิน และการจัดทำ
รายงานพัสดุ ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
 

ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหาร 
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจาง 
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวของ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการ
ทรัพยสิน 
  พ.ศ. 2538 

 

 การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การบำรุงรักษา 
การตรวจสอบ การจำหนายทรัพยสิน และ การ
จัดทำรายงานพัสดุ ถูกตอง ครบถวน แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

 สามารถใชจาย
งบประมาณให
เกิดประโยชน
สูงสุด 
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ขอกำหนดที่สำคัญ 

 
ชื่อกระบวนการ ขอกำหนดท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดของขอกำหนด 

1. กระบวนงานสารบรรณของ
สำนักการโยธาและกระบวนงาน
สารบรรณของสำนักงาน
เลขานุการ 

- รับ-สงหนังสือภายใน/ภายนอก 
โดยลงทะเบ ียนถ ูกต  องตาม 
ระเบียบงานสารบรรณ  
- ตรวจสอบ จำแนกประเภท 
หนังสือเอกสารเพื่อใหฝาย/กลุม
งานหรือผูรับผิดชอบ ดำเนินการ   
- จัดทำหนังสือ/เอกสารเสนอ  
ผูมีอำนาจสั่งการไดรวดเร็ว  
- เก ็บร ักษาหนังส ือ/เอกสาร 
ถ ูกต องตามระเบ ียบงานสาร
บรรณ    
  

- รอยละ 100 ของการรับ-สง 
หนังสือภายใน / ภายนอก ไดรับ 
การลงทะเบียนถูกตองตาม 
ระเบียบงานสารบรรณ    
- รอยละ 100 ของความถูกตอง 
ของการจำแนกประเภทหนังสือ 
/ เอกสารใหฝาย / กลุมงานหรือ 
ผูรับผิดชอบดำเนินการ   
- รอยละ 100 ของหนังสือ / 
เอกสารที่ดำเนินการเสนอผูมี 
อำนาจสั่งการภายในระยะเวลาที ่
กำหนด   
- รอยละ 100 ของหนังสือ / 
เอกสารไดรับการเก็บรักษา
ถูกตอง ตามระเบียบงานสาร
บรรณ  
 

2. กระบวนงานรวบรวมเรื่อง
และโตตอบหนังสือหนวยงาน/
สวนราชการที่ เก่ียวของ  
  
  
 

- รวบรวมขอมูลเพ่ือโตตอบ 
หนังสือสวนราชการที่เก่ียวของ   
- ดำเนินการตรวจสอบขอมูลให 
ถูกตอง   
- ดำเนินการใหผูมีอำนาจสั่งการ 
แจงใหสวนราชการอ่ืนทราบ 
โดยเร็ว 

- รอยละ 100 ของหนังสือสวน 
ราชการท่ีเก่ียวของ จะไดรับการ 
ดำเนินการ   
- รอยละ 100 ของขอมูล ที่สวน 
ราชการอ่ืนไดรับขอมูลที่ถูกตอง 
ตามความเปนจริง  - -  
- รอยละ 100 ของการรวบรวม 
เรื่องและโตตอบหนังสือสวน 
ราชการท่ีเก่ียวของดำเนินการ 
เสนอผูมีอำนาจสั่งการภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนด 
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ขอกำหนดที่สำคัญ 

 
ชื่อกระบวนการ ขอกำหนดท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดของขอกำหนด 

3. กระบวนงานรับ – สงเรื่องลับ  - รับ – สงหนังสือ / เอกสาร  
โดยลงทะเบียนถูกตองตาม 
ระเบียบงานสารบรรณ   
- ตรวจสอบจำแนกประเภท 
หนังสือเอกสารเพ่ือใหฝาย /  
กลุมงานหรือผูรับผิดชอบ 
ดำเนินการ   
- เสนอหนังสือ / เอกสารใหผูม ี
อำนาจสั่งการไดรวดเร็ว  
ดำเนินการโดยผูเก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของการรับ – สง 
หนังสือ / เอกสารไดรับการ 
ลงทะเบียนถูกตอง   
- รอยละ 100 ของความถูกตอง 
ของการจำแนกประเภทหนังสือ 
/ เอกสารใหฝาย / กลุมงานหรือ 
ผูรับผิดชอบดำเนินการ  
- รอยละ 100 ของหนังสือ / 
เอกสาร ที่ดำเนินการเสนอผูมี 
อำนาจสั่งการภายในกำหนด 

4. กระบวนงานเวียนหนังสือ
ราชการ  
 

- ดำเนินการจัดสงหนังสือเวียน
กรณีท่ัวไป 
 
 - ดำเนินการจัดสงหนังสือเวียน
กรณีเรงดวน 
 
 - จัดเก็บหนังสือ / เอกสาร 
จำแนกตามประเภทหนังสือ / 
เอกสาร 

- รอยละ 100 ของหนังสือเวียน
สงถึงสวนราชการทราบ  
ภายใน 3 วันทำการ  
- รอยละ 100 สงถึงสวน
ราชการทราบ ภายใน 1 วันทำ
การ 

5. กระบวนงานดานการจัดการ
ประชุม 
 

- จัดทำระเบียบวาระการประชุม 
- จัดทำหนังสือเชิญประชุม 
- ประสานงาน / จัดเตรียม
เอกสาร / ขอมูล 
- จัดการประชุม 
- จัดทำสรุปรายงานการประชุม 
- เสนอรายงานการประชุม 
- เวียนแจงรายงานการประชุม 
- ติดตามและจัดทำรายงานผล
การดำเนินการงานตามมติท่ี
ประชุม 
- จัดเก็บขอมูลผลการดำเนินการ
ตามมติที่ประชุม 
 

- รอยละ 100 ถูกตองเปนไป
ตามที่ผูบริหารสั่งการ 
- รอยละ 100 สงถึงสวน
ราชการกอนกำหนดวันประชุม 
- รอยละ 100 เม่ือผูบริหาร
รายงานในที่ประชุม 
- รอยละ 100 เปนไปดวยความ
เรียบรอย 
- รอยละ 100 ของการจัดทำ
รายงานการประชุมเสนอ
ผูบริหารไดภายใน 3 วันทำการ 
นับถัดจากวันประชุมเสร็จสิ้น 
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6. กระบวนงานจัดสงหนังสือ
ราชการทางไปรษณีย 
 

- รับหนังสือที่บรรจุในซอง 
ไปรษณียผนึกเสร็จพรอมใบตอบ 
รับจากหนวยงานใน สก.สนย. 
- ตรวจความเรียบรอย  
การจา หนาซองผูสง, ผูรับ และ
การประทับตราอ่ืน  - คัดแยก
ซองจดหมายตามกลุม   
1. จดหมายลงทะเบียนตอบรับ 
ดวนพิเศษ   
2. จดหมายลงทะเบียน   
3. จดหมายทั่วไป  - ติด
สติ๊กเกอรแถบรหัส   
- จดหมายลงทะเบียน จดหมาย 
ดวนพิเศษ  - นำสติ๊กเกอรแถบ
รหัส EMS ไปรษณียดวนพิเศษติด
ทีห่นาซอง ดานลางซาย 1 แถบ 
นำสติ๊กเกอรแถบรหัส EMS 
ไปรษณียดวนพิเศษติดท่ีใบตอบ 
รับ EMS ในประเทศ   
- จดหมายลงทะเบียน นำ
สติ๊กเกอรแถบรหัส ลงทะเบียน
ติดที่หนาซอง ดานลาง ซาย 1 
แถบ นำจดหมายท้ัง 3 กลุม มา
ลงใน ใบนำสงสิ่งของทาง
ไปรษณียโดย ชำระคาบริการเปน
เงินเชื่อ   ถายสำเนา จำนวน 2 
ชุด นำสงท่ีทำการไปรษณียดิน
แดง รับสำเนากลับ 1 ชุด  
  

- รอยละ 100 จัดสงไดทัน
ภายในกำหนด เพ่ือมิใหเกิด
ความเสียกับทางราชการ 
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7. กระบวนงานรับเรื่องรองทุกข
ระบบ MIS 
 

- มีเจาหนาที่ตรวจสอบเรื่อง 
รองเรียนจากระบบเรื่องราวรอง 
ทุกขทุกวัน  
- มีการประสานและสงเรื่อง 
รองเรียนใหสวนราชการที่ 
เก่ียวของเพ่ือดำเนินการ แกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนอยางมี 
คุณภาพโดยเร็วที่สุด  
 - มีการติดตามผลการแกไขเรื่อง 
รองเรียนและสรุปรายงานเสนอ 
ผูบริหารอยางตอเนื่อง  
- มีการแจงผลการดำเนินการ 
ผานระบบเรื่องราวรองทุกขทันที 
ที่ดำเนินการแลวเสร็จและ
รายงาน ความกาวหนาตาม
ระยะเวลาที่ กำหนด  
- มีเจาหนาที่ตอบรับเรื่องรอง
ทุกข จากระบบเรื่องราวรองทุกข 
ภายใน 1 วันทำการนับถัดจาก 
วันที่ศูนยรับแจงทุกขแจง 
ดำเนินการไมนอยกวารอยละ 
90 ของจำนวนเรื่องรองเรียน
จาก ประชาชน / ผูรับบริการท่ี
ไดรับใน ปงบประมาณ 
 

- รอยละ 100 ของเรื่อง 
รองเรียนสามารถประสานสวน 
ราชการท่ีเก่ียวของภายใน  1 วัน
ทำการ นับถัดจากวันที่ไดรับ 
เรื่องรองเรียนหรืออยางชาใน 
วันรุงขึ้นเพ่ือดำเนินการแกไข 
ปญหาเรื่องรองเรียน  - รอยละ 
100 ของเรื่อง รองเรียนที่
จะตองติดตามและสรุป รายงาน
ผลเสนอผูบริหารอยาง ตอเนื่อง  
- รอยละ 100 ของการรายงาน 
ความกาวหนาผลการดำเนินการ 
ผานระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ 
นับถัดจากวันที่หนวยงานมีการ 
ตอบรับผานระบบฯ (ครั้งที่ 1) 
และทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 
ของเดือนจนกวาจะดำเนินการ 
แลวเสร็จ  
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8. กระบวนงานดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่ การดูแล
จัดระเบียบอาคารสถานที่และ
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ/การจัด
ระเบียบการจราจรและการจอด
รถยนตใน ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  8.1 กระบวนงานยอยจัดทำ
บัตรผานเขา – ออกรถยนต
บริเวณศาลาวาการกรุงเทพ-    
มหานคร ดินแดง 
 
 
 
 
  8.2 กระบวนงานยอย
ควบคุมดูแลเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย องคการสงเคราะห
ทหารผานศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
 
  8.3 กระบวนงานยอยจัด
ระเบียบการจราจร  
 
 
 
  8.4 กระบวนงานยอยการขอ
อนุญาตใชสถานที่/การขอใช
อาคารศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง และ
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่ขับรถยนตมา
จอดบริเวณลานจอดรถศาลา 
วาการกรุงเทพมหานคร  ดินแดง 
ตองมีบัตรผานเขา – ออกรถยนต 
ครบทุกคน โดยกำหนดไว 1 คน/
1 บัตร  
 
- สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
ปฏิบัติงานตามสัญญา 
 
 
- บริเวณศาลาวาการกรุงเทพ-   
มหานคร ดินแดง มีการ
กําหนดการจัดระเบียบจราจร
อยางเปนระเบียบเรียบรอย 
 
- พิจารณาและควบคุมการขอ
อนุญาตใชสถานที่เก่ียวกับการจัด
กิจกรรม ประชาสัมพันธ 
จำหนายผลิตภัณฑท่ีเปน
ประโยชนตอขาราชการและ
บุคลากรในลักษณะเปนการ
ชั่วคราว 
 

 
 
 
 
 
 
 
- รอยละ 100 ของการจัดทำ
บัตรผานเขา – ออกรถยนตใน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 
ดินแดง ของขาราชการและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ศาลาวา
การกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
ครบทุกคน/ทุกคัน 
 
- รอยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จ 
ในการจัดทําแผน/มาตรการ/ 
ขอกําหนดเก่ียวกับการรักษา 
ความปลอดภัยอาคารศาลาวา
การ กรุงเทพมหานคร  
  
- รอยละ ๗๐ ของผูใชบริการม ี
ความพึงพอใจตอการจัดระเบียบ
การจราจรบริเวณศาลาวาการ 
กรุงเทพมหานคร ดินแดง 
 
- รอยละ 100 ของขาราชการ
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
มีความพึงพอใจ 
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9. กระบวนงานการดูแลรักษา
ความสะอาด 
  9.1 กระบวนงานยอยการดูแล
รักษาความสะอาดภายในอาคาร
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  
ดินแดง 
 
 
 
 
  9.2 กระบวนงานยอยการดูแล
รักษาความสะอาดภายในหอง
ทำงานของผูบริหารและหอง
ทำงานสำนักงานเลขานุการ 
 

 
 
- มีเจาหนาที่อยูประจําจุดที่
รับผิดชอบ  
- พื้นที่ภายในอาคารศาลาวาการ 
กรุงเทพมหานครมีความสะอาด 
เปนระเบียบเรียบรอย วัสดุ-
อุปกรณ ในการปฏิบัติงาน ตองมี
เพียงพอตอการใชงาน 
 
- มีเจาหนาที่อยูประจําจุดที่
รับผิดชอบ  
- พื้นที่ภายในทำงานของ
ผูบริหารและหองทำงาน
สำนักงานเลขานุการมีความ
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
วัสดุ-อุปกรณ ในการปฏิบัติงาน 
ตองมีเพียงพอตอการใชงาน 
 

 
 
- รอยละ ๘๐ ของผูใชบริการ         
มีความพึงพอใจตอความสะอาด 
ของพื้นที่ 
 
 
 
 
 
- รอยละ ๘๐ ของผูใชบริการ         
มีความพึงพอใจตอความสะอาด 
ของพื้นที่ 

10. กระบวนงานการควบคุม 
กำกับ ดูแลรานคาจำหนาย
อาหารและเครื่องดื่มภายใน
อาคารศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง 

- พิจารณาจัดหาผูเชาพื้นที่
ใหบริการจำหนายอาหารและ
เครื่องดื่มภายในอาคารดังกลาว
เพ่ือไวบริการอยางเปนระบบ 
โดยวิธีการประกวดราคาเปด
กวางใหมีการแขงขันอยางเปน
ธรรม มีความโปรงใส ถูกตองตาม
กฎหมาย และถูกตองตาม
ระเบียบ 
- ควบคมุคุณภาพอาหารใหถูก
สุขลักษณะของการจำหนาย
อาหาร และควบคุมราคาจำหนาย
ที่เหมาะสมแกขาราชการบุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร และผูมา
ติดตอราชการ 

- รอยละ 100 ของการ
ดำเนินการตามกระบวนงานการ
ควบคุม กำกับ ดูแลรานคา
จำหนายอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในอาคารศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร  ดินแดง ใหมี
ความโปรงใส ถูกตองตาม
กฎหมาย ถูกตองตามระเบียบ
และถูกสุขลักษณะของการ
จำหนายอาหาร 
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11. กระบวนงานการควบคุม
กำกับ การใชรถยนตสวนกลาง  
 
 
 

- รวบรวมใบขออนุญาตใช
รถยนต สวนกลาง เพ่ือปฏิบัติ
ราชการ (แบบ 3) และควบคุม
กำกับใน แบบรายงานการใชรถ 
(แบบ 4) ใหถูกตองตามระเบียบ 
การขอใชรถราชการ  
 

- รอยละ 100 ของการรวบรวม 
ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง 
เพ่ือปฏิบัติราชการและควบคุม 
กำกับในแบบรายงานการใชรถ 
ถูกตองตามระเบียบการขอใชรถ 
ราชการ  
 

12. กระบวนงานการจัดทำ
ใบสำคัญเบิกการใชนำ้มัน 
เชื้อเพลิงและหลอลื่น  
 

- จัดทำใบสำคัญเบิกการใชน้ำมัน 
เชื้อเพลิงและหลอลื่นดวยระบบ 
MIS ถูกตองตามระเบียบและ 
ไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ  
 

- รอยละ 100 ของการจัดทำ ใบ
สำคัญฯ ถูกตองตามระเบียบ 
และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ 

13. กระบวนงานใหบริการ
ขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูล 
ขาวสารของสํานักการโยธา 
   13.1 กระบวนงานยอยการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนย
ขอมูลขาวสารของสำนักการโยธา 
กรณีมีขอมูล ขาวสารภายในศูนย 
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
 
- มีขอมูลขาวสารมาตรา 7 และ 
มาตรา 9 ครบถวน และการจัด
ศูนยขอมูลขาวสารเปนไปตาม
หลักเกณฑ    
- ผูขอขอมูลไดรับความสะดวกใน
การคนหาขอมูล 
 - เอกสารท่ีมอบใหผูขอขอมูล
ตองมีความถูกตองครบถวนตาม
ความ ตองการ  
 
 

 
 
- รอยละ ๑๐๐ ของเอกสารใช
บริการตองการและอยูในความ 
รับผิดชอบของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตร ีคนหาไดใน
ศูนยขอมูลขาวสาร 
- ผูขอขอมูลสามารถคนหาขอมูล 
ที่ตองการไดภายใน 10 นาท ี 
- รอยละ ๑๐๐ ของเอกสารที่
มอบ ใหผูขอขอมูล มีความถูก
ตอง ครบถวนตามที่ตองการ 
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  13.2 กระบวนงานยอยการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนย
ขอมูลขาวสารของสำนักการโยธา 
กรณีไมมีขอมูลขาวสารภายใน
ศูนย 
 
  
  
  
 

- ติดตอประสานงานกับสวน
ราชการ ที่เปนเจาของขอมูล
ขาวสารไดถูกตอง  
- ผูขอขอมูลไดรับความสะดวกใน 
การบริการ  
- ผูขอขอมูลไดรับการแจงการ 
พิจารณาการให/ไมใหขอมูล
ขาวสาร ตามคําขอ  
 

- รอยละ ๑๐๐ ของคําขอขอมูล 
ขาวสารไดรับการประสานงานยัง 
เจาของขอมูลขาวสาร  
- ผูขอขอมูลไดรับการแจงการนัด 
หมายฟงผลคําขอภายใน 1 วัน
นับจากวันที่ยื่นคําขอ  
- รอยละ ๑๐๐ ของผูขอขอมูล 
ไดรับการแจงกลับ  

14. กระบวนงานการขอใชหอง
ประชุมและอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณของสวนกลางที่
สำนักการโยธารับผิดชอบดูแล 
 

สามารถใหบริการหองประชุม ได
ตามความตองการของ 
ผูรับบริการ  

  
 

- รอยละ 100 ของการขอใช
หอง ประชุมสวนกลางของ
กองกลาง  
มีความพึงพอใจ 

15. กระบวนงานการจัดพิธี/งาน
ที่สำนักการโยธาจัดข้ึนเปน
ประจำทุกป 
 

- การมอบหมายภารกิจใหสวน
ราชการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ดําเนินการ สอดคลองตาม
อํานาจหนาที่ของสวนราชการ/
หนวยงาน  
- การปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย และถูกตองตาม
ระเบียบแบบแผนปฏิบัติ และ
ลําดับพิธีการ  ในการจัดงานพิธ ี

- รอยละ ๑๐๐ ของภารกิจที ่
มอบหมายใหสวนราชการ/
หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ 
สอดคลองตามอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการ/หนวยงาน  
- รอยละ ๑๐๐ ของการจัดงานฯ 
เปนไปดวยความเรียบรอย และ 
ถูกตองตามระเบียบแบบ
แผนปฏิบัติ และลําดับพิธีการใน
การจัดงานพิธี  
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ขอกำหนดที่สำคัญ 
 

ชื่อกระบวนการ ขอกำหนดท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดของขอกำหนด 
1. การบรรจุขาราชการ - ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 
 
 

- ขาราชการไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

- รอยละ 100 ของคำสั่งบรรจุ
และแตงตั้งขาราชการมีความ
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของขาราชการ
ไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
กรงุเทพมหานคร 

 
2. ขาราชการพนทดลอง - ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 
 

- ขาราชการไดรับคำสั่งให
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญซึ่งมีผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการไมต่ำกวา
มาตรฐานที่กำหนดรับราชการ
ตอไป 

- รอยละ 100 ของประกาศ 
พนทดลองมีความถูกตอง ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของขาราชการ
ที่พนการทดลองไดรับการ
คำสั่งใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญซึ่งมี
ผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการไมต่ำกวามาตรฐานท่ี
กำหนดรับราชการตอไป 

3. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ - ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของคำสั่งมี
ความถูกตองตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 
 

4. การดำเนินการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
วิชาชีพขาดแคลน 

- ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 

 
- สรรหาบุคคลเพ่ือมาดำรง

ตำแหนงที่วางของหนวยงาน 

- รอยละ 100 ของ
กระบวนการคัดเลือกมีความ
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่
เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของตำแหนงใน
สายงานวิชาชีพขาดแคลนที่
วางของหนวยงานมีการบรรจุ
ขาราชการมาดำรงตำแหนง 



 

- 59 - 
 

ขอกำหนดทีส่ำคัญ 
 

ชื่อกระบวนการ ขอกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัดของขอกำหนด 
5. การใหโอนขาราชการ - ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 
 

- ขาราชการซึ่งประสงคขอโอน
ไดรับการโอนไปรับราชการยัง
หนวยงานอื่น 

- รอยละ 100 ของ
กระบวนการใหโอนมีความ
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่
เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของขาราชการ
ซึ่งประสงคขอโอนไดรับการ
โอนไปยังหนวยงานอ่ืน 

6. การประเมินผลงาน - ดำเนินการตามมติ ก.ก. และ
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของ 
 
 

- ขาราชการที่เสนอขอ
ประเมินผลงานไดรับการ
ประเมินผลงาน 

- รอยละ 100 ของ
กระบวนการประเมินมีความ
ถูกตองตามมติ ก.ก. และ
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของขาราชการ
ที่เสนอขอประเมินผลงาน
ไดรับการประเมินผลงาน 
 

7. การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

- ดำเนินการตามระเบียบ 
หลักเกณฑ หนังสือสั่งการ 
และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
- ขาราชการและลูกจางไดรับ

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

- รอยละ 100 ของการ
ดำเนินการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลามีความ
ถูกตองตามระเบียบ 
หลักเกณฑ หนังสือสั่งการ 
และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของ
โดยเครงครัด 

- รอยละ 100 ของขาราชการ
และลูกจางที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กำหนดไดรับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
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ขอกำหนดที่สำคัญ 
 

ชื่อกระบวนการ ขอกำหนดท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดของขอกำหนด 
8. การขอประกาศเกียรติคุณ - ดำเนินการตามระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของ 
 
 
- ขาราชการและลูกจางไดรับ 
การเสนอขอประกาศเกียรติคุณ 

- รอยละ 100 ของการดำเนินการ
ขอประกาศเกียรติคณุมีความ
ถูกตองตาม ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของขาราชการ 
และลูกจางไดรับประกาศเกียรติคณุ 

9. การดำเนินการทางวินัย - ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 

 

- รอยละ 95 ของการดำเนินการ
ทางวินัยเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เก่ียวของ 
 

10. การเลื่อนเงนิเดือน - ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 

 
- ขาราชการไดรับการเลื่อน

เงินเดือนตามรอบการเลื่อน
เงินเดือนประจำป 

 

- รอยละ 100 ของการ
ดำเนินการเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของขาราชการ
ไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

 

11. การเกษียณอายุราชการ - ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 

 

- รอยละ 100 ของการ
ดำเนินการเกษียณอายุราชการ
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่
เก่ียวของ 

 
12. การบรรจุกลับเขารับ
ราชการ 

- ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 

 
- ผูขอบรรจุกลับไดรับการบรรจุ

กลับเขารับราชการ 
 

- รอยละ 100 ของการ
ดำเนินการเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของผูขอบรรจุ
กลับไดรับการบรรจุกลับเขารับ
ราชการ 

 
 
 



 

- 61 - 
 

ขอกำหนดที่สำคัญ 
 

ชื่อกระบวนการ ขอกำหนดท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดของขอกำหนด 
13. การจางลูกจางชั่วคราว - ดำเนินการตามขอบังคบั 

ขอบัญญัติ แนวทางปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ 

 
- ผูไดรับการคัดเลือกเปน

ลูกจางชั่วคราวไดรับการจาง
เปนลูกจางชั่วคราวของ        
สำนักการโยธา 

- รอยละ 100 ของการ
ดำเนินการเปนไปตามขอบังคับ 
ขอบัญญัติและแนวทางปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ 

- รอยละ 100 ของผูผานการ
คัดเลือกไดรับการจางเปน
ลูกจางชั่วคราวตามจำนวน
อัตราวางของหนวยงาน 
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ขอกำหนดที่สำคัญ 
 

ชื่อกระบวนการ ขอกำหนดท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดของขอกำหนด 
1. กระบวนงานจัดทำ
สัญญา 
 
 
 
 

ดำเนินการจัดทำสัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 

- สามารถจัดทำสัญญาไดสำเร็จสมบูรณตาม
ประเภทสัญญา 
- สามารถกอหนี้ผูกพันตามงบประมาณที่ไดรับ 

2. กระบวนงาน 
กรณีบุคคลภายนอกทำ
ละเมิดตอกรุงเทพมหานคร 
 
 

ดำเนินการตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยลักษณะละเมิด 
ระเบียบ ขอบัญญัติ 

- ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนดภายใน
อายุความ 
- ดำเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดภายใน
กำหนดอายุความ 

3. กระบวนงานการบังคับ
คดี 
 
 

ดำเนินการตามหนังสือเวียน 
ระเบียบ ขอบัญญัติ กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงภาคบังคบัคดี 

- ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนดภายใน
อายุความ 
- ดำเนินการบังคบัคดีภายในระยะเวลา 10 ป 
 

4. กระบวนงานกรณี
เจาหนาที่ทำละเมิดในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
 
 
 
 

ดำเนินการตามหนังสือเวียน 
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด
ภายในอายุความ 
2. เจาหนาที่ไดรับความยุติธรรม 
3. ดำเนินการไดภายใน 
อายุความ 
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ขอกำหนดที่สำคัญ 
 

ชื่อกระบวนการ ขอกำหนดท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดของขอกำหนด 
1. ขอกำหนดที่สำคัญของ  
กระบวนงานงบประมาณ 

- จัดทำคำของบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ ถูกตอง
ตามกฎหมาย และแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละ 100 ของจัดทำคำขอ
งบประมาณ การขออนุมัติเงิน
ประจำงวด การขออนุมัติโอน การ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดงบประมาณ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 

2. ขอกำหนดที่สำคัญของ  
กระบวนงานการเงนิ 

การรับโอน การเขียนเช็คสั่ง
จายเงิน และการจายเงิน
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ถูกตองตาม
กฎหมาย และแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละ 100 การรับโอน การ
เขียนเช็คสั่งจายเงิน และการ
จายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ถูกตองตามกฎหมาย 
และแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
 

3. ขอกำหนดที่สำคัญของ  
กระบวนงานตรวจสอบฎีกา  
 
 

- การจัดทำ/ตรวจสอบฎีกา การ
เบิกเงนิจายเงิน มีเอกสารหลักฐาน
ครบถวน ถูกตองตาม ระเบียบ 
และมีความรวดเร็ว 
 

- รอยละ 100 ของความสำเร็จ
ของจำนวนฎีกาที่แตละสวน
ราชการสงมาตรวจสอบ 
 

4. ขอกำหนดที่สำคัญของ  
กระบวนงานบัญชี 

- การบันทึกรายละเอียดรายการ
บัญชีมีความครบถวนถูกตอง และ
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
- จัดทำงบเงินรายรับรายจาย 
ประจำเดือน/ปแลวเสร็จและสงให
หนวยงาน/ผูเก่ียวของภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

- รอยละ 100 ของการบันทึก 
รายละเอียดรายการบัญชี
ครบถวนถูกตอง  
- รอยละ 100 ของการจัดทำงบ
เงินรายรับรายจายประจำเดือน/ป
แลวเสร็จและสงใหหนวยงาน/
ผูเก่ียวของภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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ขอกำหนดที่สำคัญ 
 

ชื่อกระบวนการ ขอกำหนดท่ีสำคัญ ตัวชี้วัดของขอกำหนด 
1. ขอกำหนดที่สำคัญของ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจาง 
 
 

 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
- เปดเผย โปรงใส เปนธรรม 
ตรวจสอบได คุมคาและทันเวลา 
- จัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจขององคกรไดอยาง
เพียงพอ ตรงตามความตองการ 
และทันเวลา 
 

 

- รอยละ 100 ของการจัดหา
พัสด ุมีความจำเปน เหมาะสม 
และไดรับความเห็นชอบ/อนุมัติ 
จากผูมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจาง 
- รอยละ 100 ของ
กระบวนการจัดหามีความ
โปรงใส ถูกตองตามกฏหมาย 
 

2. ขอกำหนดที่สำคัญของ 
กระบวนงานการบริหารพัสดุ 
 

 

- ลงทะเบียนทรัพยสินในระบบ 
MIS 2 และในแผนการดถูกตอง 
- การจัดทำรายงานพัสดุถูกตอง
ครบถวน แลวเสร็จและสงให
หนวยงานที่เก่ียวของภายใน
กำหนด 

 

 

- รอยละ 100 ของการ
ลงทะเบียนทรัพยสินในระบบ 
MIS 2 และในแผนการดถูกตอง 
- รอยละ 100 ของการจัดทำ
รายงานพัสดุถูกตองครบถวน 
แลวเสร็จและสงใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของภายในกำหนด 
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คำจำกัดความ 

* งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทำ การรับ การสง 
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ซึ ่งเปนการกำหนดขั ้นตอนและขอบขายของงานสารบรรณ          
วาเกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง แตในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง 
เขียน แตง พิมพ จด จำ ทำสำเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ 
สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเขาที่ คนหา ติดตามและทำลาย ทั้งนี้ ตองเปนระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพเพ่ือประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย 

งานสารบรรณที่ดีจำเปนตองรูงานธุรการ เชน การติดตอ โตตอบ และประสานงาน รูจักความควร
หรือไมควร มีความคลองแคลววองไว นอกจากนั้นตองมีความรูทางดานภาษาเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาษาไทย และควรรูระบบขาวสารทั้งปวง สามารถพิมพดีดได เมื่อมีความจำเปนจะตองกระทำ             การ
ปฏิบัติงานสารบรรณ หากมีสวนเก่ียวของงานทางเทคนิคควรติดตอประสานกับผูที่มีความรูทางเทคนิคนั้น ๆ 
โดยตรงดวย ผูที ่ทำงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการประชุมจะตองมีความสามารถในการจดรายงาน     การ
ประชุมและสามารถถอดความคิดเห็นของท่ีประชุมออกมาไดถูกตองและเขาใจไดด ี

* การลงทะเบียนรับหนังสือ  
หนังสือรับ หมายถึง หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัต ิดังนี้ 
1.  ลำดับความสำคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดำเนินการกอนหลัง  
2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ป และเวลา    

ทีร่ับเอกสารนั้นๆ  
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ โดยแยกเปนทะเบียนรับภายใน และทะเบียนรับภายนอก  
4. ลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E – document)  

* การจัดแฟมเสนอหนังสือตอผูบงัคับบญัชา  
การเสนอหนังสือ หมายถึง การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจาหนาที่เสร็จแลวเสนอตอผูบังคบับัญชา 

เพ่ือ พิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อ  
 การเสนอหนังสือใหเสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามลำดับชั้นผูบังคับบัญชา โดยเจาหนาที่      
ผูรวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเปนประเภทตามชั้นความลับ ความเรงดวน จัดลำดับวา
เปนเรื่อง ที่ตองสั่งการ พิจารณา หรือเพ่ือทราบ แลวใสแฟมเสนอตามลักษณะความสำคัญของหนังสือแตละเรื่อง  

* การสงหนังสือ  
หนังสือสง หมายถึง เอกสารที่สงออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี ้
1.  หนังสือสงภายนอก 
 -  ใหตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของหนังสือ  
 -  บรรจุซองแลวปดผนึก จาหนาซองถึงผูรับและผูสงใหชัดเจน  
2.  หนังสือสงภายใน  
 -  ใหตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ  
 -  ลงทะเบียนสงหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนสง จากหนวยงานผูสง ถึงหนวยงานผูรับ ลายมือ

ชื่อผูรับและวันที่รับหนังสือนั้น  
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 หากเปนหนังสือเรงดวนจะสงเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ไปยัง

หนวยงานที่เก่ียวของ และจึงประสานทางโทรศัพทเพ่ือตรวจสอบการรับหนังสืออีกครั้งหนึ่ง 
 

* การเขียนหนังสือราชการ  
การบันทึกและรางหนังสือ ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานสารบรรณที่มีความสำคัญ

เปนอยางยิ่งผูมีหนาที ่ปฏิบัติงานสารบรรณจึงจำเปนตองมีความรู ความเขาใจ ในแนวทางปฏิบัติหลาย
ประการ ซึ่งจะชวยใหผลการปฏิบัติงานสารบรรณดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ ดังนี ้

1.  การบันทึกเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา มี 3 ลักษณะ ดังนี ้
 1.1 บันทึกยอเรื่อง หมายถึง การเรียบเรียงขอความโดยเก็บแตประเด็นสำคัญ ๆ แตใหเขาใจใน 

เนื้อเรื่องครบถวน ที่จะสั่งงานโดยไมผิดพลาด หนังสือฉบับใดมีขอความสำคญัไมมากนัก หรือไมอาจยอลงให 
สั้นไดอีกก็เสนอใหพิจารณาไดเลยแตควรขีดเสนใตเฉพาะที่ขอความสำคัญนั้นๆ ไวดวย กอนบันทึกยอเรื่อง   
ผูบันทึกตองอานเรื่องราวใหละเอียดเสียกอน แลวจับประเด็นสำคัญของเรื่อง เขียนเปนขอความสั้นๆ อาจไม 
จำเปนตองเรียงลำดับขอความตามหนังสือแตควรเรียบเรียงขอความใหมเพ่ือใหเขาใจงายขึ้น  

 1.2 บันทึกรายงาน หมายถึง การเขียนขอความรายงานเรื่องที่ตนปฏิบัติหรือประสบพบเห็นหรือ 
สำรวจสืบสวนไดเสนอตอผูบังคับบัญชาควรเขียนใหสั้น พิจารณาเฉพาะขอความท่ีจำเปนตองรายงาน แตถา 
เปนการรายงานเรื่องที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตองรายงานทุกขอที่ผูบังคับบัญชาตองการทราบหรือสนใจ  

 1.3 บันทึกความเห็น หมายถึง การเขียนขอความแสดงความรูสึกนึกคิดของตนที่มีเก่ียวกับเรื่อง
ที่ เสนอ เพื่อชวยประกอบการพิจารณาสั่งการของผูบังคับบัญชา อาจบันทึกตอทายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
บันทึก ตอทายยอเรื่องถาเปนเรื่องที่สั่งการไดหลายทาง อาจเขียนบันทึกความเห็นไวดวยวา ถาสั่งการทางใด
จะเกิดผล หรือมีขอดีขอเสียอยางไร และถามีการอางกฎหมายและระเบียบใดก็ควรจัดนำเสนอประกอบเรื่อง
นั้น ๆ ดวย  

 1.4 บันทึกติดตอและสั ่งการ หมายถึง การเขียนขอความติดตอภายใน ระหวางบุคคลใน
หนวยงาน เดียวกัน หรือผูบังคับบัญชาสั่งการไปยังผูใตบังคับบัญชา 

การรางหนังสือ มีความสำคัญอยางมากเชนกันในการปฏิบัติงานสารบรรณ การเขียนหนังสือบาง
ฉบับที ่มีขอความไมซับซอนมากนัก อาจไมจำเปนตองรางกอนก็ได ไดแก หนังสือที่ตองจัดทำเปนประจำ จน
เหมือน เปนแบบฉบับในการใชถอยคำอยูแลว เชนหนังสือนำสงเอกสารและหนังสือตอบรับเอกสาร เปนตน 
แตถาเปนหนังสือในลักษณะโตตอบราชการ หากมีโอกาสไดรางหนังสือนั้นกอนก็จะไดหนังสือราชการที่มี
ขอความ เหมาะสม รัดกุม โดยหลักการรางหนังสือ มีดังนี ้

1. ตองรูและเขาใจเรื่องราวนั้นมากอน โดยตองอานขอความที่เปนเหตุเดิม ซึ่งตองโตตอบ หนังสือ
นั้นใหเขาประเด็นตาง ๆ อยางชัดเจน  

2. ใหขึ้นตนดวยขอความที่เปนเหตุกอน ตอดวยขอความที่เปนความประสงคหรือขอตกลง ถามี 
หลายขอ ควรแยกไวเปนขอ ๆ  

การตรวจราง ผูมีหนาที่ตรวจรางหนังสือราชการตองเนนความถูกตองตามหลักภาษา การเชื่อมโยง 
ขอความ เนื้อหาสาระ และวรรคตอน ใหตรวจอยางละเอียด  

การพิมพ ตองพิมพใหถูกตองตามแบบของหนังสือแตละประเภท ไมควรลบหรือขีดฆาขอความใด ๆ 
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* การเก็บรักษาหนังสือ  
การเก็บรักษาหนังสือแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้
1. การเก็บระหวางปฏิบัต ิหมายถึง การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของ 

เจาของเรื่อง โดยใหกำหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว หมายถึง การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไร

ที่ จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติจัดทำบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ระเบียบ
งาน สารบรรณกำหนด จากนั ้นใหสงเอกสารที ่เกี ่ยวของพรอมทั ้งบัญชีหนังสือสงเก็บใหหนวยงานท่ี
มหาวิทยาลัย กำหนด และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บเอกสารปฏิบัต ิดังนี้ 

 2.1  ประทับตรากําหนดการเก็บหนังสือ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ หนังสือ 
ฉบับนั้น และลงลายมือชือ่ยอกำกับตรา โดย  

   - หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไปใหประทับตราคำวา “หามทำลาย” ดวยหมึกสีแดง  
   -  หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคำวา “เก็บถึง พ.ศ.................” ดวยหมึกสี

นาเงิน  
 2.2  ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ระเบียบสารบรรณฯ กําหนด  
3. การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ หมายถึง การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต

จำเปน จะตองใชในการตรวจสอบเปนประจำ ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของหนวยงาน ให
เจาของเรื่อง เก็บเปนเอกเทศ โดยอาจจะแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบ เมื่อหมดความจำเปนที่จะตองใชใน
การตรวจสอบ แลว ใหจัดสงเอกสารนั้นไปยังหนวยเก็บของหนวยงาน  

การยืมหนังสือ  
การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี ้
1. ผูยืมตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใชในราชการใด  
2. ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวในบัตรยืมหนังสือ 

และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลำดับ วัน เดือน ป ไวเพื่อติดตามทวงถาม สวนบัตรยืม 
หนังสือนั้น ใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป  

3. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการ ระดับ
กองขึ้นไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  

การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวน ราชการ
ระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือ จะกระทำมิได เวนแตจะใหดูเพื่อคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะตอง 
ไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองข้ึนไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้น  

* การทำลายหนังสือ ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือสำรวจหนังสือที่ ครบกำหนดจัดการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเอง หรือที่ฝากเก็บไวที่
กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับ
กรม เพื่อพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการทำลายหนังสือ ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ
อยางนอยสองคน โดยปกติ แตงตั้งจากขาราชการ ตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป มติของคณะกรรมการ
ใหถือเปนเสียงขางมาก ถา กรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทำบันทึกความเห็นแยงไว โดยคณะกรรมการทำลาย
หนังสือ มีหนาที่ดังนี ้
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1. พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีขอทำลาย  
2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทำลาย และควรจะขยายเวลาการ 

เก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในครากำหนด
เก็บ หนังสือ โดยใหประธานกรรมการทำลายหนังสือลงลายมือชื่อกำกับการแกไข  

3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทำลายใหกรอกเครื่องหมายกากบาท 
ลงในชองการพิจารณาของบัญชีหนังสอืขอทำลาย   

 
4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี) ตอ 

หัวหนาสวนราชการระดับกรม เพ่ือพิจารณาสั่งการ ดังนี ้
 4.1  เห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทำลาย ใหสั่งการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึงเวลาการ ทำลาย

งวดตอไป   
 4.2  เห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทำลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทำลายใหกองจดหมายเหตุ แหงชาต ิ

กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทำความตกลงกับกรม ศิลปากร
แลว ไมตองสงไปใหพิจารณา เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชี หนังสือ
ขอทำลาย แลวแจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทำลายทราบดังนี ้

   - ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการ นั้น 
ดำเนินการทำลายหนังสือตอไปได  

    หากกองจดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใดภายใน กำหนดเวลา 
60 วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื ่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวา กอง
จดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทำลายหนังสือได  

   - ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยาย เวลาเก็บ
ไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ แกไข ตามที่กอง
จดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศิลปากร แจงมา หากหนังสอืใด กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นควร
ใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม  

5. ควบคุมการทำลายหนังสือซึ่งผูมีอำนาจอนุมัติใหทำลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธีอื ่นใดที่จะ 
ไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทำลายเรียบรอยแลว ใหทำบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอำนาจ 
อนุมัติทราบ  

* งานการประชุม  
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไปมาพบกันอยางเปนทางการ เพ่ือชี้แจงทำความ

เขาใจ หรือแสดงความคิดเห็น หรือหาขอยุติ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว วัตถุประสงค
ของการประชุม มีประเด็นหลัก ๆ ดังนี ้

1. เพ่ือหาขอเท็จจริง  
2. เพ่ือหาขอเสนอแนะ  
3. เพ่ือหาวิธีแกปญหาหรือขอยุต ิ 
4. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ  
6. เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ หรือขอตกลงตาง ๆ  
7. เพ่ือเสริมสรางมิตรสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน  
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* ขั้นตอนจัดการประชุม  
ขั้นตอนการจัดประชุม แบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี ้
1. ขั้นตอนกอนการประชุม  
 1.1 จัดระเบียบวาระการประชุม  
 1.2 ประสานงานทางโทรศัพทเพื่อตรวจสอบวัน เวลา ของผูรวมประชุมที่วางตรงกัน รวมทั้ง 

ประสานงานเพื่อจองหองประชุม (กรณีจำเปนตองประชุมทางไกลตองประสานงานจองหองประชุมทั้งสอง 
วิทยาเขต)  

 1.3 จัดทำบันทึก/หนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระ 
การประชุม  

 1.4 จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจายคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้น เชน คาเบี้ยประชุม คาอาหารวาง
และ เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูรวมประชุม คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ เปนตน  

 1.5 เตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม  
2. ขั้นตอนวันประชุม  
 2.1 ประสานงานทางโทรศพัทเพ่ือยืนยันวัน เวลา และสถานที่กับผูรวมประชุม  
 2.2 อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผูรวมประชุม  
 2.3 ดูแลการใหบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมทั้งอาหารกลางวัน (ถามี)  
3. ขั้นตอนหลังการประชุม  
 3.1 จัดทำรายงานการประชุม พรอมแจงผูรวมประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม       
 3.2 เบิกจายคาใชจายท่ีเกิดขึ้น  

* การจัดระเบียบวาระการประชมุ  
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง การกําหนดเรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณาตามลำดับ ซึ่งจะ

กําหนด ลวงหนากอนการประชุมแตละครั้ง  
รูปแบบวาระการประชุม อาจกําหนดไดดังนี ้
วาระที ่1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
วาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง  
วาระที ่4  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
วาระที ่5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  

* การจัดทำรายงานการประชมุ  
รายงานการประชุม หมายถึง รายงานซึ่งจดบันทึกเกี่ยวกับการลงความเห็น และการอภิปรายของ 

สมาชิกในที่ประชุม รวมถึงมติ และแนวความคิดที่ตัดสินใจ ในที่ประชุมนั้น ๆ โดยจะมีเลขานุการเปนผูที่ทำ 
หนาที่สำคัญในการจดบันทึก รายงานการประชุมนั ้นจะจดบันทึกและเขียนเรียบเรียงรายละเอียดที ่ได
อภิปราย ในที่ประชุมออกมาในรูปแบบของรายงานโดยเรียงลำดับหัวขอตามระเบียบวาระของการประชุมที่
ไดกำหนดไว การบันทึกนั้นจะตองครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความสำคัญในการอภิปรายและที่ประชุมอยาง
ละเอียดและ ชัดเจน ยกตัวอยางเชน ใครเสนอแนวคิดอะไร อยางไร การตัดสินใจเปนอยางไร มีแนวทาง 
แกปญหา หรือไม อยางไร สรุปกระบวนการเปนเชนไร มติวาอยางไร เปนตน  
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วัตถุประสงคในการเขียนรายงานการประชุมนั้นเพื่อที่จะสรุปรายละเอียดของเนื้อหาในการประชุม 

ทั้งหมดอยางชัดเจน ถูกตอง และแมนยำในรูปแบบของลายลักษณอักษรท่ีสามารถใชอางอิงไดในทางปฏิบัติ 
และการดำเนินงานในอนาคตขององคกรนั่นเอง  

รายงานการประชุมจะมีรูปแบบในการเขียนอยู 2 แบบดวยกัน คือ รายงานการประชุมแบบเปน
ทางการ และแบบไมเปนทางการ รายงานการประชุมอยางเปนทางการนั้น จะมีรายละเอียดที่มากกวาอยาง
ไมเปนทางการ รวมทั้งคำศัพทที่ ไดเลือกใชยังมีความเปนทางการ และยังถือเปนศัพทเฉพาะทางอีกดวย 
รายงานการประชุม อยางไมเปนทางการนั้น จะมีแนวทางเขียนที่ทำใหผูอานเขาใจงายและมีความเปน
ทางการนอยกวา  

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กําหนดโดยกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในรายงานการประชุม ดังนี ้

- รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น  
-  ครั้งที ่ใหลงครั้งท่ีประชุม  
-  เมื่อ ใหลงวัน เดือน ป ที่ประชุม  
-  ณ ใหลงสถานท่ีที่ประชุม  
-  ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณี

ที่มีผูมาประชุมแทน ใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตำแหนงใด  
- ผูไมมาประชุม ใหลงชื ่อและหรือตำแหนงของผูที ่ไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมา 

ประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี)  
-  ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งไดเขา 

รวมประชุม (ถาม)ี  
-  เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม  
-  ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจัดรายงานการประชุมครั้งนั้น  
การจดรายงานการประชุม อาจทำได 3 ลักษณะ คือ  
1. จดละเอียดทุกคำพูดของผูเขาประชุม พรอมดวยมต ิ 
2. จดยอคำพูดที่เปนประเด็นสำคัญของผูเขาประชุม พรอมดวยมต ิ 
3. จดแตเหตุผลกับมติของที่ประชุม  

* งานบคุลากรและสวัสดิการ หมายถึง การจัดเก็บขอมูลเบื้องตนบุคลากร ประวัติการรับราชการ/
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประวัติการปฏิบัติงาน ประวัติการศึกษา/ประวัติการพัฒนา ประวัติการลา ประวัติ
การรับโทษทางวินัย สำหรับธุรการของฝายบริหารงานทั ่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธาจะ
รับผิดชอบจัดเก็บขอมูลประวัติการลา รวมทั้งการออกหนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน
เทานั้น  

* งานติดตอประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทำงาน เพื่อใหงานและบุคลากรฝายตาง 
ๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนนาหนึ่งใจเดียว ไมทำใหงานซ้ำซอน ขัดแยง หรือเหลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้เพื่อใหงาน
ดำเนินไป อยางราบรื่น สอดคลองตามวัตถุประสงค และนโยบายของหนวยงานนั้น การติดตอประสานงานที่
ดีควรมีการกําหนดความตองการใหเกิดอะไรหรือเปนอยางไร หรือจะทำให ไดผลลัพธอยางไร เพราะหากไม
มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนอาจจะทำใหการประสานงานผิดไปจากที่ควรจะเปน 
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* เรื่องรองเรียนจากประชาชน / ผูรับบริการ หมายถึง การรองเรียนจากประชาชนผูบริการตอ
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จากทุกชองทางที่มีการบันทึกสูระบบเรื่องราวรองทุกข ประกอบดวยศูนย
ร ับแจงทุกขกรุงเทพมหานคร (1555) กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร (กองประชาสัมพันธ สำนักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สำนักและ
สำนักงานเขต หรือหนวยงานภายนอก (เชนศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 111) ศูนยดำรง
ธรรมกระทรวงมหาดไทย เปนตน) โดยมอบหมายเจาหนาที่ผู เกี่ยวของตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากระบบ
เรื่องราวรองทุกขทุกวัน แจงผูเกี ่ยวของรายงานผลการแกไขปญหาใหหัวหนาหนวยงาน และรายงาน
ความกาวหนาตามระยะเวลาที่กำหนด 

* การรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพยสิน หมายถึง การจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
ประกอบดวยหัวหนาชุด 1 คน รองหัวหนาชุด 1 คน และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 27 คน รวมจำนวน 
29 คน และวิทยุสื่อสาร จำนวน 14 เครื่อง อยูประจำตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบงการทำงานเปน 2 พลัด ๆ ละ 
12 ชั่วโมง 

ผูรับจางจะตองจัดหาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีสุขภาพดี แข็งแรงมีการศึกษาไมต่ำกวา
ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย เวนแตเจาหนาที่ระดับหัวหนาชุดมีการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ไมเปนโรครายแรง มีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไป และผานการเกณฑทหารแลว หรือผานการอบรม
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและอายุไมเกิน 55 ป มีความประพฤติเหมาะสมที่จะมาปฏิบัติหนาที่
รักษาความปลอดภัย 

รปภ. หมายถึง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากผูรับจางตามสัญญาจาง 
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่  

* การจัดการยานพาหนะ หมายถึง การดำเนินการรับคำขอใชรถยนตจากสวนราชการตาง ๆ ของ 
สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธาที่แจงความประสงคครอบคลุมถึงการจัดพนักงานขับรถยนตและรถยนต 
ใหพรอมใชงานไดทันท ี

* ผูควบคุมรถ หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่ควบคุมการใชรถสวนกลางและรถ
รับรอง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหรือสวนราชการ 

* รถประจำตำแหนง หมายถึง รถยนตที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการผู ดำรงตำแหนงตามที่
กำหนดไวในระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยรถราชการ พ.ศ.2525 

* รถสวนกลาง หมายถึง รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพื่อใชราชการของกรุงเทพมหานคร 
หรือเพื ่อใช ราชการของกรุงเทพมหานครหรือเพื ่อกิจการอันเปนสวนรวมของสวนราชการ สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

* การควบคุมรถราชการ หมายถึง ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานควบคุมดูแล     
การใชรถราชการ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย รถราชการ   พ.ศ. 
2525 และระเบียบนี้หากปรากฏวามีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถราชการ ใหดำเนินการสอบสวนหาตัว
ผูรับผิดชอบใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
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* ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการยานพาหนะ (งานขอใชรถยนต)  
1.  รับใบขออนุญาตใชรถจากผูขอใชบริการ 
2.  เช็คจำนวนรถวามีหรือไม 
 -  กรณีไมสามารถจัดรถยนตใหผูขอได ทางหัวหนาหมวดรถยนตจะแจงใหผูขอใชรถยนตทราบ 
 -  กรณีมีรถใหบริการ แจงผูขอใหทราบ และแจงใหพนักงานขับรถทราบ 
3. หัวหนาหมวดยานยนต มอบหมายพนักงานและลงบันทึกการปฏิบัติหนาที ่
4. พนักงานขับรถตรวจสอบรายละเอียดของผูใชบริการกอนปฏิบัติงาน ดังนี ้
 -  ชื่อผูขอใชบริการ 
 -  เวลาไป กลับ 
 -  สถานที่ 
 -  เลขไมลไป – กลับ 
 -  ดูแลทำความสะอาดตัวรถและตรวจเช็คสภาพเครื่องยนตใหอยูในสภาพเรียบรอย กอนออกใชงาน 
 -  หลังจากไปปฏิบัติงานแลวใหผูใชบริการเซน็ชื่อในใบอนุญาตใชรถยนต 
5. หัวหนาหมวดรถยนต เก็บรวบรวมใบขออนุญาตใชรถยนต ไวเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานและ

ใหผูขอรถยนตใชประกอบการเบิกจายเงินคาผานทางพิเศษ 
6. ในการปฏิบัติของพนักงานขับรถทุกครั้ง จะตองนำแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานขับ

รถใหกับผูใชบริการ และนำกลับมาสงใหหัวหนาหมวดรถยนตเพ่ือรวบรวมผลสงตอสำนักอำนวยการ 
7. พนักงานขับรถยนตตรวจสภาพความเรียบรอยของรถยนตอีกครั้ง พรอมกับคืนกุญแจรถยนตให 

หัวหนาหมวดรถยนต 

* การวางแผนกำลังคน หมายความถึง การวางแผนขององคกรท่ีตองดำเนินการอยางเปนระบบใน
การวิเคราะหและพยากรณเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานดานกำลังคนเพื่อนำไปสูการกำหนดกลวิธีที่จะใช
กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะที่เหมาะสม มาปฏิบัติงานในเวลาที่ตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนา
กำลังคนเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไวกับองคกรอยาง
ตอเนื่อง 

* การกำหนดตำแหนง หมายถึง การกำหนดใหมีตำแหนงในสวนราชการใด จำนวนเทาใดและเปน
ตำแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหหมายความรวมถึงการปรับปรุงการกำหนดตำแหนง การ
เกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหนงและเงินเดือน) การเปลี่ยนชื่อตำแหนงในสายงาน การเปลี่ยนดาน
ความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงสำหรับผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
โดยไมเปลี่ยนประเภทตำแหนงและสายงาน และกรณีอื่น ๆ ที่กำหนดตามหนังสือ ว 17/2552 โดยการ
กำหนดตำแหนงตองคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ้ำซอนและประหยัดเปนหลัก รวมทั้ง
จะตองเปนไปตามกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง พ.ศ. 2551 และ
มาตรฐานกำหนดตำแหนง 

* การประเมินคางาน หมายถึงวิธีการดำเนินการอยางเปนระบบในการจัดลำดับชั้นงาน (Ranking) 
เพื่อตีคางานไดอยางสมเหตุสมผลและเปนระบบ โดยนำงานมาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน หรือเปรียบเทียบ
ลักษณะงาน ขนาด คุณภาพและความยุงยากของงานที่เปนอยูปจจุบันภายใตองคประกอบหรือปจจัยการ
ประเมินที่มีระดับการวัด (Scale) ที่กำหนดไวเปนมาตรฐานเพ่ือการกำหนดระดับตำแหนงของงานตาง ๆ 
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* การสรรหา หมายถึง การแสวงหาบุคคลที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเปนตอ
การปฏิบัติงานในตำแหนงานใดงานหนึ่งมาจำนวนหนึ่งเพ่ือที่จะทำการเลือกสรร 

* การเลือกสรร หมายถึง การพิจารณาบุคคลที่ไดทำการสรรหามาทั้งหมด และทำการคัดเลือก
เพ่ือใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมที่สุดไว 

* การบรรจุผูสอบแขงขันได หมายถึง การรับบุคคลที่ไมไดเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งเปนผู
สอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน โดยเปนการทำใหมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

* การแตงตั้งขาราชการ หมายถึงการสั่งใหขาราชการมีอำนาจหนาที่และรับผิดชอบงานในตำแหนง
ใดตำแหนงหนึ่ง และมีสิทธิที่จะไดรับเงินเดือนตามตำแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้น 

* การยาย หมายถึง การสั่งแตงตั้งใหขาราชการผูดำรงตำแหนงหนึ่งไปดำรงตำแหนงอื่นในระดับ
เดียวกันภายในกรมเดียวกัน ทั้งนี้ จะเปนตำแหนงในสายงานเดียวกันหรือตางสายงานก็ได และในบางกรณี
อาจมีการสั่งใหไปดำรงตำแหนงในระดับต่ำกวาเดิมก็ได 

* การประจำสวนราชการ หมายถึง การสั ่งใหขาราชการพนจากตำแหนงหนาที ่เดิมเปนการ
ชั่วคราวเพื่อไปประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกรม หรือประจำจังหวัดแลวแตกรณี โดยไมทำใหขาด
จากอัตราเงนิเดือนเดิม และยังคงรับเงินเดือนในอัตราเดิมอยู 

การแตงตั ้งผู ประจำสวนราชการใหดำรงตำแหนง หมายถึง การสั่งแตงตั้งขาราชการผูถูกสั่งให
ประจำสวนราชการใหดำรงตำแหนงเม่ือหมดความจำเปนที่ จะใหประจำสวนราชการตอไป 

* การสั่งใหขาราชการพลเรือนรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน หมายถึง การสั่งใหขาราชการ
พนจากตำแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม ทำใหอัตราเงินเดือนเดิมวาง สามารถแตงตั้งผูอื่นให
ดำรงตำแหนงนั้นโดยใหรับเงินเดือนในอัตรานั้นได 

อัตรากำลังทดแทนนั้น เปนอัตราที่ ก.พ. กำหนดใหนอกอัตรากำลังปกติ โดยไมมีตำแหนง เชน ตั้ง
อัตรากำลังใหสำหรับผูไปปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เปนตน ผูถูกสงใหไปปฏิบัติงานใน กอ.รมน. จะพนจาก
ตำแหนงหนาที่ และขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหนงเดิม ไปรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนที่ ก.พ. 
กำหนดให 

การสั่งใหขาราชการพลเรือนพนจากตำแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนไปรับเงินเดือนใน
อัตรากำลังทดแทน ตองมีเหตุผลความจำเปนตามกรณีที่กำหนดในกฎ ก.พ. และตองทำตามหลักเกณฑที่
กำหนดในกฎ ก.พ. 

การแตงตั้งผูไดรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทนใหดำรงตำแหนง หมายถึงการสั่งแตงตั้งขาราชการ
ที่ถูกสั่งใหไดรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน ใหดำรงตำแหนงเมื่อหมดความจำเปนหรือเมื่อครบกำหนด
ระยะเวลาที่จะใหรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน 

* การเลื ่อน หมายถึง การสั ่งแตงตั ้งขาราชการใหมีอำนาจหนาที ่และความรับผิดชอบงานใน
ตำแหนงที่มีระดับสูงกวาเดิม ทั้งนี้อาจเปนตำแหนงในสายงานเดิมหรือตางสายงานก็ได 

* การโอนขาราชการพลเรือน หมายถึง การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหนงใน
กระทรวง ทบวง กรมหนึ่งพนจากตำแหนงและไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กำหนด 
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* การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หมายถึง กระบวนการเลือกสรรบุคคลขั้นสุดทายที่จะสามารถ
พิจารณาตัดสินใจใหไดบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ และความประพฤติเหมาะสมเขารับราชการใน
ตำแหนงที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไดอยางแทจริง ซึ่งขัน้ตอนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนี้ชวยใหสามารถ
กลั่นกรองคนไดอยางละเอียดรอบคอบกวาขั้นตอนอ่ืน ๆ เนื่องจากมีระยะเวลานานพอสมควร และยังไดดูแล
อยางใกลชิดอีกดวย 

* การเลื่อนเงินเดือน หมายถึง การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีสูงข้ึน เพื่อ
ตอบแทนความดีความชอบที่ผูนั้นไดปฏิบัติในครึ่งปที่แลวมา 

* ทะเบียนประวัติขาราชการ หมายถึง เอกสารที ่บันทึกประวัติยอที ่สำคัญและจำเปนของ
ขาราชการซึ่งตองอางอิงอยูเสมอ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล 

* การดำเนินการทางวินัย หมายถึง การดำเนินการทั้งหลายที่กระทำเปนพิธีการตามกฎหมาย    
เมื่อขาราชการมีกรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย ไดแก การตั้งเรื่องกลาวหา การสืบสวนและสอบสวน   
การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ การสั่งลงโทษหรืองดโทษ และการดำเนินการตาง ๆ ระหวางการ
สอบสวนพิจารณาความผิด เชน การพักราชการหรือใหออกไวกอน 

* การพักราชการ หมายถึง การสั่งใหขาราชการพนจากตำแหนงระหวางการสอบสวนพิจารณาทาง
วินัยหรือระหวางถูกฟองคดีอาญา หรือระหวางตองหาวากระทำความผิดอาญา โดยงดเบิกจายเงินเดือน และ
เงินอื่น ๆ ที่จายเปนรายเดือน ตลอดจนเงินชวยเหลือตาง ๆ ไวกอน ทั้งนี้ มีจุดมุงหมายที่จะไมใหผูนั้นอยู
ปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อปองกันมิใหเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณาหรือมิใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยข้ึน หรือเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกราชการในกระบวนการอ่ืน 

* การสั่งใหขาราชการผูถูกสั่งพักราชการกลับเขารับราชการ หมายถึง การสั่งใหผูนั้นกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการและแตงตั้งใหผูนั้นดำรงตำแหนงอีกครั้งหนึ่งหลังจากพนจากการดำรงตำแหนงไปเปน
การชั่วคราว 

* การใหออกจากราชการไวกอน หมายถึง การสั่งใหขาราชการผูมีกรณีถูกกลาวหาวากระทำผิด
วินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวาการกระทำความผิดอาญา 
ออกจากราชการ โดยขาดจากตำแหนงและอัตราเงินเดือนไวกอนระหวางการสอบสวนพิจารณาเพื่อรอฟง
การสอบสวนพิจารณา 

* การสั่งใหขาราชการผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หมายถึง การสั่งใหผู
นั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการและแตงตั้งใหผูนั ้นดำรงตำแหนงอีกครั้งหนึ่งหลังจากพนจากการดำรง
ตำแหนงไปเปนการชั่วคราว 

* การออกจากราชการ หมายถึง การพนสภาพการเปนขาราชการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามสภาพที่ไม
อาจเปนขาราชการตอไปได หรือตามความประสงคของตัวขาราชการเอง หรือตามดุลพินิจของผูบังคับบัญชา
เพ่ือประโยชนของทางราชการ ซึ่งกรณีนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไวใน
กฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงในการดำรงสถานภาพของขาราชการ และเพื่อประโยชนของทางราชการ
ควบคูกันไปตามระบบคุณธรรม 

* การลาออกจากราชการ หมายถึง การออกจากราชการโดยความสมัครใจของขาราชการ ซึ่งแยก
เปน 2 กรณี คือการลาออกจากราชการทั่วไป และการลาออกจากราชการเพ่ือไปดำรงตำแหนงทางการเมือง 
หรือไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
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* การจัดทำสัญญา หมายถึง กระบวนการจัดทำสัญญา ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
พัสดุ พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 126 ประกอบคำสั่งกรุงเทพมหานครใน
เรื่องการมอบอำนาจใหลงนามในสัญญา มติคณะรัฐมนตรี และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ
นิติกรรมสัญญา 

* บุคคลภายนอกกระทำละเมิดตอกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไดมีการกระทำการใดๆ กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร หรือ
ตอทรัพยสินที่กรุงเทพมหานครมีหนาที่ดูแลรักษาตามกฎหมาย หรือตามขอตกลง หรือตามสัญญา โดยไดมีการ
กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด 

* การบังคับคดี หมายถึง การติดตามทวงถามยึดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือตาม
กฎหมายถือวาเปนทรัพยสินของลูกหนี้ที ่มีอยูหรือมีขึ้นในระยะเวลาบังคับคดี เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมา
ชำระหนี้ 

* เจาหนาที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง ของกรุงเทพมหานคร ได
กระทำการใดๆ กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของกรุงเทพมหานครหรือบุคคลอื่นหรือหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่โดยชอบ ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

* หนังสือ หมายถึง หนังสือราชการ 

* สวนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือในตางประเทศ และ
ใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

* ปฏิทินงบประมาณ หมายถึง เอกสารแจงกำหนดเวลาในการจัดทำงบประมาณของฝายบริหาร 
โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชวงเวลาและกิจการที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตั้งแตตนจนจบ สำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครจะเปนผูจัดทำปฏิทินงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบ 

* อนุมัติฎีกา หมายถึง อนุญาตใหจายเงินจากหนวยการคลัง 

* หลักฐานการรับเงินและจายเงิน หมายถึง หลักฐานแสดงวาไดมีการรับเงิน หรือจายเงินใหแก
ผูรับเงิน หรือเจาหนี้ตามขอผูกพัน เชน ใบเสร็จรับเงิน หนาฎีกา ตนขั้วเช็ค สมุดทะเบียนควบคุมการรับ-จาย 
และใหรวมตลอดถึงใบนำสงเงิน และใบแจงการโอนเงินของสำนักการคลังดวย 

* ใบสำคัญคู จาย หมายถึง หลักฐานการจายเงินที่เปนใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการจายเงิน 
หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินแกเจาหนี ้ หรือหลักฐานการนำเงินเขาบัญชีเงินฝากของผู รับที่
ธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงใบนำสงเงินตอหนวยการคลัง 

* ลูกหนี้ภาษี หมายถึง จำนวนเงินรายไดของกรุงเทพมหานครประเภทภาษีที่ผูเสียภาษีคางชำระ
แกหนวยงานท่ีจัดเก็บภาษี 

* คาใชจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายที่กรุงเทพมหานครจาย เพื่อซื้อทรัพยสินหรือบริการไปแลว
และจะไดรับประโยชนตอบแทนในอนาคต ซึ่งคาดวาจะใชหมดไปในระยะสั้น 

* รายไดคางรับ” หมายถึง รายไดของกรุงเทพมหานคร ประเภทอื่น ๆ นอกจากรายไดภาษีบำรุง
ทองท่ี ภาษีโรงเรียน และที่ดิน และภาษีปาย ซึ่งเกิดรายไดขึ้นแลวแตยังไมไดรับชำระเงิน 
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* คาใชจายคางจาย หมายถึง จำนวนเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน แตยัง
ไมไดมีการจายเงินซึ่งอาจจะจายเงินในรอบระยะเวลาถัดไป 

* รายไดรับลวงหนา หมายถึง จำนวนเงินรายไดกรุงเทพมหานครที่กรุงเทพมหานครไดรับลวงหนา
แลว แตยังไมไดใหบริการในขณะนั้น 

* เงินยืม หมายถึง เงินที่หนวยงานจายใหแกบุคคลใดยืมเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ที่เกี่ยวของกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ไมวาจะจาย
จากงบประมาณรายจาย เงินทดรองราชการ หรือเงินอ่ืนใดของกรุงเทพมหานคร 

* ใบยืม หมายถึง หลักฐานที่หนวยงานจายใหแกบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารการยืมเพื ่อเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวของกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร ทั ้งนี ้ไมว าจะจายจากงบประมาณรายจาย เงินทดรองราชการหรือเงินอ่ืนใดของ
กรุงเทพมหานคร 

* เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินที่กรุงเทพมหานครโอนใหหนวยงานยืมเพื่อทดรองจายตาม
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ เมื่อหนวยงานใชจายเงินทดรองราชการแลว จะรวบรวมหลักฐานการจายเพื่อเบิกเงิน
งบประมาณมาชดใชเงินทดรองราชการ 

* เงินยืมสะสม หมายถึง จำนวนเงินยืมสะสมที่หนวยงานไดรับจากกรุงเทพมหานคร               เพ่ือ
ดำเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรมเรงดวนท่ีไมไดตั้งงบประมาณในปนั้น ๆ ไว และเมื่อไดรับอนุมัติวงเงิน
จากผูมีอำนาจใหยืมแลว หนวยงานจะตองตั้งงบประมาณชดใชคืนเงินยืมสะสมตามที่ขอบัญญัติและระเบียบ
กำหนด 

* เงินยืมใชในราชการ หมายถึง จำนวนเงินยืมท่ีหนวยงานไดรับจากกรุงเทพมหานครเพ่ือไปทดรอง
จายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวของกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื ่นใดในหนาที ่ของ
กรุงเทพมหานคร ตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และจะตองสงชดใชคืนภายในเวลาตามที่ระเบียบกำหนด 

* เง ินย ืมสะสมไปเปนเง ินทดรองราชการ หมายถึง จำนวนเง ินย ืมสะสมที ่ ได ร ับจาก
กรุงเทพมหานคร เพื่อไปทดรองจายกอนตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ และหนวยงานจะตองสง
ชดใชคนืเงินภายใน ระยะเวลาที่ขอบัญญัติและระเบียบกำหนด 

* งบเงินรายรับรายจาย หมายถึง งบรายรับรายจายที ่เกิดขึ ้นในรอบปงบประมาณ โดยแสดง
รายรับจริงและรายจายจริง 

* งบกระแสเงินสด หมายถึง รายงานที่แสดงการหมุนเวียนของเงินสดในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ  โดย
แสดงใหเห็นแหลงที่มาและใชไปของเงินสดในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมการจัดหาเงิน
ในรอบปท่ีผานมา 

* รายงานมูลคาทรัพยสินประจำป หมายถึง การสรุปภาพรวมทรัพยสินที่ไดมาประจำป และแสดง 
คาเสื่อมราคาประจำปที่เกิดขึ้น เพ่ือนำไปประกอบในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปของหนวยงาน 

* งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง รายงานที ่แสดงฐานะการเงินของสวนราชการ ซึ ่งแสดง
รายละเอียด  สินทรัพย หนี้สินและสินทรัพยสุทธิหรือสวนของทุน โดยเก็บจากบัญชีแยกประเภทสินทรัพย 
หนี้สินและสวนของทุน 
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* การจัดซื ้อจัดจาง หมายความวา การดำเนินการเพื ่อใหไดมาซึ ่งพัสดุโดยการซื ้อ จาง เชา 
แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

* พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบ        
หรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

* การบริหารพัสดุ หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา 
และการจำหนายพัสดุ 

* ราคากลาง หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู ยื ่นขอเสนอไดยื่น
เสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลำดับ ดังตอไปนี้ 

(1) ราคาที่ไดมาจากการคำนวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 
(2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 
(3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกำหนด 
(4) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 

* หนวยงานของรัฐ หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน       
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ
หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา
หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

* เจาหนาที่ หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูมีอำนาจใหปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 



 

- 78 - 
 

คำอธิบายสัญลักษณทีใ่ช 
  

 การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีสัญลักษณที่ใช เพ่ือ
แสดงถึงกิจกรรมที ่ดำเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานขอมูลที่เกี ่ยวของ และรายงาน/
เอกสารตาง ๆ ซึ่งมีคำอธิบายสัญลักษณท่ีใช ดังตอไปนี ้
  

สัญลักษณ   คำอธิบาย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 
 
 กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน 
 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 การตัดสินใจ (Decision) 

 

 ฐานขอมูล 

 

 เอกสาร / รายงาน (Document) 

 

 เอกสาร รายงานหลายแบบ/ประเภท (Multi Document) 

 

 ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน 

 
 ทิศทางการนำเขา / สงออกของเอกสาร / รายงาน / 
  ฐานขอมูลที่อาจจะเกิดขึ้น 

 จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน / กระบวนการ (Connector) 
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หนาที่ความรับผดิชอบ ของสำนักงานเลขานกุาร 

สำนักงานเลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก 
งานชวยอำนวยการและเลขานุการ การดำเนินการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล งานการคลัง การเงิน
และบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ งานดานกฎหมาย งานประชาสัมพันธ งานดูแลอาคาร สถานที่และ
ยานพาหนะ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงงานภายในสวนราชการ ดังนี ้

 

หนวยงานรับผิดชอบ หนาที่ความรับผดิชอบ 

กลุมงานชวยนักบริหาร งานดานเลขานุการของผูอำนวยการสำนักและรองผูอำนวยการสำนัก 
ติดตอนัดหมายการประชุม การประสานงานและอำนวยความสะดวก 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ฝายบริหารงานทั่วไป 1. งานดานสารบรรณและธุรการท่ัวไป 
2. รวบรวมเรื่องและโตตอบหนังสือ  
3. ควบคุมการรับ – สงเรื่องลับ 
4. เวียนหนังสือราชการ  
5. จัดการประชุม 
6. จัดสงหนังสือราชการทางไปรษณีย  
7. เปนรับเรื่องรองทุกขระบบ MIS  
8. ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่  /ดูแลจัดระเบียบอาคาร
สถานที่และพื้นที่บริเวณโดยรอบ / การจัดระเบียบการจราจรและการ
จอดรถยนตในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2  ดินแดง  
9. ดูแลรักษาความสะอาดหองผูบริหารสำนักการโยธา และหองทำงาน
สำนักงานเลขานุการ         
10. ควบคุม กำกับ ดูแลรานคาจำหนายอาหารและเครื่องดื ่มภายใน
อาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ดินแดง  
11. ควบคุมกำกับการใชรถยนตสวนกลาง  
12. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
13. เปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสาร   
14. ดูแลการขอใชหองประชุมและอุปกรณโสตทัศนูปกรณของสวนกลาง
ที่สำนักการโยธารับผิดชอบดูแล 
15. รับผิดชอบจัดงานพิธี/งานที่สำนักการโยธาจัดขึ้นเปนประจำทุกป  
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หนวยงานรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

ฝายการเจาหนาที่ การวานแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุและแตงตั้ง การโอน การยาย 
การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การประชุม อ.ก.ก. 
สำนัก การดูงาน การฝกอบรม การขอกลับเขารับราชการ การเลื่อนระดับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การขอรับบำเหน็จบำนาญ
และเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและประกาศ
เกียรติคุณ การดำเนินการคัดเลือกขาราชการ การดำเนินการประเมิน
บุคคล การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมงานนิติการ กระบวนการทำสัญญา ตอสัญญา แกไขสัญญา การจัดซื้อจัดจาง ตาม
กฎหมายวาดวยการพัสดุ หรือสัญญา หรือขอตกลงอ่ืน ๆ การพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเสนอขออนุมัติตอสัญญาและ
แกไขสัญญา การเรียกรองกรณีละเมิด การบังคับคดีละเมิดและคดีอ่ืน ๆ 
ตามคำพิพากษาของศาล การกลั่นกรองรางขอบัญญัติและระเบียบของ
กรุงเทพมหานคร การใหคำปรึกษา แนะนำ และวินิจฉัยปญหาในการ
ปฏิบัติตามสัญญา ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ขอบัญญัติ คำสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรี และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ฝายการคลัง งานดานการเงิน ดานงบประมาณ ดานการบัญชี และดานการตรวจสอบ 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ฝายพัสด ุ งานดานการจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ งานดานการทรัพยสิน รวมทั้ง
งานดานวิชาการ งานคำใหปรึกษาแนะนำในดานที่เก่ียวของกับงานจัดซื้อ
จัดจาง การพัสดุและการทรัพยสิน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

  
 
 
 
 

แผนผังกระบวนการ 
 

งานสำนักงานเลขานุการ 
 

สำนักการโยธา 
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เอกสารอางอิง 

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณของทุกป ตามตัวชี้วัดที่ 3.2 
ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1110/2552 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับรถราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 
มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 และครั้งที่ 5/2554  
                   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก   
                   และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก   
                   และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2552 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขอประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกขาราชการและ  
                   ลูกจางกรุงเทพมหานครและลูกจางกรุงเทพมหานครและบุคคลผูทำคุณประโยชนแก       
                   กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2554 
หนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0901/1453 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 และที่ กท 0301/3362  
                   ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 
มติ ก.ก. ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 8 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 และที่ สร 0704/ว 5  
                   ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2525 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 
หนังสือกองการเจาหนาที่ ที่ กท 0302/7463 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2549 
หนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 9100/1436 ลงวันท่ี 19 สงิหาคม 2539 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงลูกจางกรุงเทพมหานคร 
ขอบังคับกรุงเทพมหานครวาดวยการรับสมัครสอบและคัดเลือกเขาเปนลูกจาง พ.ศ. 2535 
ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการจางและแตงตั้งลูกจางชั่วคราว 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจาง พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การใหเงินชวยเหลือคาครองชีพฯ พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน .ศ. 2552 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 
มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 

 
ขอบังคับกรุงเทพมหานคร วาดวยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจางกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิดนายจางลูกจางประกันภัย 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจายฯ พ.ศ. 2533 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงินฯ พ.ศ. 2530 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2549 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจายเงินคาอาหารทำการนอกเวลา พงศ. 2529 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจายคาเลี้ยงรับรอง พ.ศ. 2549 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 
ระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุฯ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการเบิกจายเงินรางวัลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3109/2548 เรื่อง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง  
                   ลงวันที่ 26 สงิหาคม 2548 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจางเหมากอสรางกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2)  
                   พ.ศ. 2554 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการทรัพยสิน พ.ศ. 2538 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ. 2552                 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร  
                   พ.ศ. 2528  
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือ่งรถราชการ พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือ่ง รถราชการ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2548 
พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ และอัตราคาใชจายเก่ียวกับ                  
                   การมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการใหรางวัลขาราชการ 
                   กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผูทำคุณประโยชนและอาคันตุกะ 
                   ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
 

 
 
 


