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กระบวนงานช่วยอ านวยการรัฐมนตร ี
------------------------------------------------- 

1.วัตถุประสงค ์
   1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย 
   1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการ
ท างานเป็นมืออาชพี และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอรับ
การบริการที่ต้องกับความต้องการ 
   1.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานการช่วยอ านวยการรัฐมนตรี  เป็นไปตามแนวทาง และระเบียบต่างๆ           
ที่ก าหนด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  และสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น  สนับสนุนการ
ด าเนินงานต่างๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   1.5 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนงานที่รับผิดชอบสามารถอธิบายให้ผู้บริหารระดับเหนือขึ้นไปได้ 
   1.6 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ง่าย  
   1.7 ลดความผิดพลาดของกระบวนงานลง สามารถท างานได้ผลงานเชิงประจักษ์  
 
2. ขอบเขต 
    คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน้าห้องรัฐมนตรี ซึ่งมีขั้นตอนการ
ท างานที่ต้องด าเนินงานทั้งงานด้านธุรการ และงานด้านวิชาการ โดยมีการแยกขั้นตอนการท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน  
 
3. ค าจ ากัดความ 
 งานด้านวิชาการ  หมายถึง งานที่ใช้ทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องที่เสนอ 

และงานเกี่ยวกับการติดตามขอ้สั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี และการเดินทางไปตรวจ
ราชการนอกสถานที่  รวมถึงงานข้อสั่งการของรัฐมนตรีในการตรวจราชการ และ(หากมี) การร่วมลงพ้ืนที่
ในกรณีรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ต่างๆ ด้วย 
 งานหน้าห้องรัฐมนตรี  หมายถึง งานที่ต้องประสานงาน รวบรวมข้อมูล กลั่นกรองเรื่องให้แก่

รัฐมนตรี สรุปรายงานเรื่องเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี  และให้ค าปรึกษา แนะน าในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มช่วยอ านวยการ  ปฏิบัติงานด้านธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านพิธีการต่างๆ     
ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  รวมถึงงานวิเคราะห์ ได้แก่ งานร่างสารของรัฐมนตรี และ(หากมี) การจด
รายงานการประชุมของรัฐมนตรี 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  ท าหน้าที่ วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ             

สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางาน และ
คุณภาพของงานที่สูงมากเป็นพิเศษในงานวเิคราะห ์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ สรุปเรื่อง และเสนอความเหน็ที่
เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร  เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสามารถ
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บรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และภารกิจของกระทรวงคมนาคม และเกิดประโยชน์แก่
ประเทศและประชาชนโดยรวม 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ท าหน้าที่ ประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่

รัฐมนตรี เกี่ยวกับภารกิจของรัฐมนตรี  ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทาง
การเมือง และรายงานเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ในการด าเนินการแก้ปัญหา เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นักจัดการงานทั่วไป  ท าหน้าที่ ประสานงาน รวบรวมข้อมูล กลั่นกรองเรื่องให้แก่รัฐมนตรี

เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาสถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และสรุป
รายงานเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. Work Flow ของกระบวนงาน 
ชื่อกระบวนการ  :   การช่วยอ านวยการรัฐมนตรี 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ : การช่วยอ านวยการให้แก่รัฐมนตรี ในด้านงานวิชาการ และงานหน้าห้องรัฐมนตรี   

ตัวชี้วัด  :   ร้อยละความส าเร็จของการช่วยอ านวยการรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

5.1 งานวิชาการ 
 งานข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

           

ขั้นตอนการท างาน (Work Flow) ผังงาน ( Flow Chart) ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่อง
มายังส านักงานรัฐมนตร ี
 
 

 - หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ลงทะเบียนรับเอกสารเข้าระบบสาร
บรรณของ สรค. 

 30 นาท ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
สรค./ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
สรค./นักจัดการงาน
ทั่วไป สรค. 

ตรวจสอบรูปแบบเอกสารใหต้รง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ตรวจสอบเอกสารแนบ /เอกสาร
ประกอบการน าเสนอเรื่องว่าครบ
สมบูรณ์หรือไม่ หากเอกสารไม่
ถูกต้อง ให้ประสานงานหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการแก้ไข 
 
 

 1 ช่ัวโมง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สรค. 

หน่วยงานเจา้ของเร่ืองเสนอเรื่อง
มายังส านักงานรัฐมนตรี 

งานวิชาการ (กลุ่มช่วย
อ านวยการ) 
-ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ตรวจสอบเอกสาร 

ประสานงาน
หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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-แยกประเภทของเรื่อง ตามล าดับ
ความส าคญั โดยหนังสือด่วนทีสุ่ด
เป็นล าดับแรก 
-แยกอ านาจหน้าท่ีการสั่งการของ 
รวค. และ รชค. 

 30 นาท ี
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สรค. 
 
 
 

วิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องที่เสนอ 
 
 

 15 นาท ี นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สรค. 
 
 
 

สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลูที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

 1 ช่ัวโมง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สรค. 
 
 
 

กรณีข้อมลูไม่ชัดเจน/ไมค่รบถ้วน จะ
ประสานข้อมูลเพิม่เตมิจาก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
   
 
 

 15 นาท ี นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สรค. 
 
 
 

จัดท าบันทึกข้อความเสนอ ลรค. 
โดยให้ หน.สรค.ลงนาม 

-กรณี หน.สรค. เห็นชอบ เสนอ
ให้ ลรค.ลงนาม 
-กรณี หน.สรค.ไม่เห็นชอบ ให้
แก้ไขตามที่ หน.สรค.สั่งให้
ด าเนินการ  

 1 วัน หั ว ห น้ า ส า นั ก ง า น
รัฐมนตรี 
 

เมื่อหน่วยงานในสังกัดรายงานผล
การด าเนินงานให้ รวค.ทราบ  
ด าเนินการวเิคราะห์ รวบรวมเรื่อง 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 1 ช่ัวโมง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สรค. 
 
 
 

จัดท าหนังสือครฑุถึง  
สลน. และเกษียณท้ายหนังสือให้ 
ลรค.ลงนาม 
 

 1 วัน เลขานุการรัฐมนตรี 

แยกประเภทเรื่อง
ตามล าดับความส าคญั 

 
 

หน.สรค./ลรค.
เห็นชอบ 

แก้ไข
หนัง
สือ 

สรุป วิเคราะห์ หาข้อมลูเพิม่เตมิ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง 

หากพบข้อมูลไม่ชัดเจน/ไม่
ครบถ้วน ประสานขอข้อมูล
เพิ่มเตมิจากเจ้าของเรื่อง 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สรุป วิเคราะห์ จดัท าหนังสือ
ครุฑถึง ลธ.  นรม.ให้ ลรค.   

ลงนาม 

ลรค.ลงนาม 
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5.1 งานวิชาการ 
 งานการตรวจราชการของรัฐมนตรี  

 

ขั้นตอนการท างาน (Work Flow) ผังงาน ( Flow Chart) ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ (ต าแหน่ง/

กลุ่ม/ฝ่าย) 
รับเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เสนอเรื่องมายังส านักงานรัฐมนตร ี

 

 30 นาท ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ สรค./ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค./นักจดัการงาน
ทั่วไป สรค. 

รวบรวมข้อมลู ศึกษา วิเคราะห์เรือ่ง
ที่เสนอ 

 1 ช่ัวโมง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค./นักจดัการงาน
ทั่วไป สรค. 

ตรวจสอบรูปแบบเอกสารใหต้รงตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ตรวจสอบเอกสารแนบ /เอกสาร
ประกอบการน าเสนอเรื่องว่าครบ
สมบูรณ์หรือไม่ หากเอกสารไม่
ถูกต้อง ให้ประสานงานหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการแก้ไข 
 

 30 นาที นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค./นักจดัการงาน
ทั่วไป สรค./ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ี
หน้าห้องรัฐมนตร ี

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดท าก าหนดการเดินทาง 
 

 1 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

จองตั๋วเครื่องบินให้กับรัฐมนตรีและ
คณะ 
 

 2 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

เตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการ
ตรวจราชการ 

 3 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

(หากมี)บัญชาให้ติดตามรัฐมนตรีใน
การตรวจราชการ จะด าเนินการ
อ านวยความสะดวกด้านต่างๆให้
รัฐมนตรี  

 1-3 วัน ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

สปค. รายงานผลการตรวจราชการ 
และตดิตามข้อสั่งการตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย 

 ไม่สามารถ
ก าหนด
ระยะเวลา
ได ้

สปค. 

เมื่อหน่วยงานในสังกัดรายงานผล
ด าเนินการตามข้อสั่งการของ รวค.
และ รชค.  ชสร. จะส าเนาเรื่องไวท้ี่ 
ชสร. เพื่อสามารถค้นหาข้อสั่งการ
ต่างๆ ได้อยา่งเป็นระบบ 

 15 นาท ี นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค. 

ส่งเรื่องตัวจริงคืนส านักงานรัฐมนตรี 
เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 30 นาที นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค. 

รับเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เสนอเรื่องมายังส านักงานรัฐมนตรี 

รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง 

ตรวจสอบเอกสาร 

ประสานงาน
หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่จัดท า
ก าหนดการเดินทาง 

จองตั๋วเครื่องบินให้กับรัฐมนตรีและคณะ 

เตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 

ส าเนาเร่ืองไว้ที่ ชสร. เพื่อสามารถค้นหาข้อสั่งการต่างๆ 
ได้อย่างเป็นระบบ 

 

กรณีมีบัญชาให้ติดตามรัฐมนตรีในการตรวจราชการในพื้นที่จะ
ประสานก าหนดการการตรวจราชการ และอ านวยความ

สะดวกรัฐมนตรีด้านต่างๆ 

ส่งเอกสารตัวจริงให้ สรค. 

สปค. รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามข้อสั่งการ
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
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5.2  งานหน้าห้องรัฐมนตรี 
 งานอ านวยความสะดวกแก่รัฐมนตรี  ประกอบด้วย 
1) งานสารบรรณ   

 
 
 

ขั้นตอนการท างาน (Work 
Flow) 

ผังงาน ( Flow Chart) ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ (ต าแหน่ง/

กลุ่ม/ฝ่าย) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่อง
มายังส านักงานรัฐมนตร ี
 

 - หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ลงทะเบียนรับเอกสารเข้าระบบ
สารบรรณของ สรค. 

 30 นาท ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ สรค./ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค./นักจดัการงาน
ทั่วไป สรค. 

ตรวจสอบรูปแบบเอกสารใหต้รง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ตรวจสอบเอกสารแนบ /เอกสาร
ประกอบการน าเสนอเรื่องว่าครบ
สมบูรณ์หรือไม่ หากเอกสารไม่
ถูกต้อง ให้ประสานงานหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อแก้ไข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

1 ช่ัวโมง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค./นักจดัการงาน
ทั่วไป สรค./ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ี
หน้าห้องรัฐมนตร ี

ใส่แฟ้มแยกเรื่อง เช่น แฟ้มเรื่อง
ด่วน แฟ้มเรื่องเพื่อพิจารณา แฟ้ม
เพื่อทราบ แฟ้มเกี่ยวกับงาน ครม. 
แฟ้มเรื่องอุทธรณฯ์  แฟ้ม
กรรมาธิการคณะต่างๆ  แฟ้มนัด
หมาย แฟ้มของ ลรค. 
 

 1 ช่ัวโมง 

วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง เพื่อตั้ง
แท่นให้รัฐมนตรสีั่งการ 
 
 

 1  ช่ัวโมง 

เมื่อรัฐมนตรีเซ็นต์สั่งการแล้ว
ตรวจสอบว่าเซ็นครบหรือไม่ และ
ถูกต้องหรือไม ่
 
 

 30 นาที 

ถ่ายส าเนา เก็บเข้าแฟ้ม และส่ง
เรื่องออก 
 
 

 1 ช่ัวโมง 

หน่วยงานเจา้ของเร่ืองเสนอเรื่อง
มายังส านักงานรัฐมนตรี 

ลงทะเบียนรับเข้าระบบ
สารบรรณ 

 

ตรวจสอบเอกสาร 

ประสานงาน
หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

แยกเรื่องตามประเภท
หนังสือ 

วิเคราะห์ กลั่นกรองเร่ือง เพื่อตั้ง
แท่นให้รัฐมนตรีสั่งการ 

เมื่อรัฐมนตรีเซ็นต์ส่ังการแล้ว
ตรวจสอบวา่รัฐมนตรีเซ็นต์เอกสาร

ครบถ้วน และถกูต้องหรือไม ่

ถ่ายส าเนา เก็บเข้าแฟ้ม และ
ส่งเร่ืองออก 
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2) งานนัดหมาย   

 
3) งานให้บริการ  

 

ขั้นตอนการท างาน (Work Flow) ผังงาน ( Flow Chart) ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ (ต าแหน่ง/

กลุ่ม/ฝ่าย) 
ตรวจสอบตารางงานของรัฐมนตรี  
แล้วเขียนโนต้เรยีนรัฐมนตร ี
 

 - หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

เสนอเรื่องให้รัฐมนตรีพิจารณา 
 

 30 นาท ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ สรค./ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค./นักจดัการงาน
ทั่วไป สรค. 

เมื่อรัฐมนตรีรบันัด  ให้โทรแจ้ง
เจ้าของเรื่อง 
- ถ้ารับนัด ให้ถามรายละเอียด เชน่ 

รายชื่อ จ านวนคน หัวข้อท่ีจะพบ 
 -โทรขอข้อมูลจากหน่วยเพื่อเป็น

เอกสารประกอบการเข้าพบของ
รัฐมนตร ี

- ถ้าไม่รับนัด  ประสานเจ้าของเรือ่ง 
 

 1 ช่ัวโมง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค./นักจดัการงาน
ทั่วไป สรค./ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ี
หน้าห้องรัฐมนตร ี

 - ส่งเรื่องออกถ้ามีสั่งการถึงหน่วย
หรือเป็นเรื่องของหน่วย  
  - ถ้าเป็นบริษัทอื่นและไม่มีการสั่ง
การถึงหน่วย ให้เก็บเรื่อง ไม่ต้อง
ส่งออก 
 

 15 นาที 

ตามข้อมูลแล้วใส่แฟ้มเสนอรัฐมนตรี
ก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 1 วัน 
 
 
 

 1 ช่ัวโมง 

(บางสมัย)ต้องจัดท าเป็นตารางงาน
ใหร้ัฐมนตรีด้วย 
 
 
 

 15 นาที 

ขั้นตอนการท างาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ (ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
1) อาหาร ของใช้ อุปกรณ์ส านักงาน 1  ชั่วโมง ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้องรัฐมนตรี 

2) ตรวจดูความสะอาด เรียบร้อย ของส านักงาน เช่น โต๊ะ 
รวค., รชค. ห้องน้ าทุกห้อง ห้องครัว     

1 ชั่วโมง ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้องรัฐมนตรี 

ตรวจสอบตารางงาน
รัฐมนตร ี

เสนอเรื่องให้รัฐมนตรี
พิจารณา 

 

ตรวจสอบ 

ประสานงาน
เจ้าของเร่ือง 

ไม่รับนัด 

รับนัด 

ส่งเรื่องออกในกรณีมีการส่ังการถึงหน่วยงาน
ในสังกัด 

เสนอรัฐมนตรีก่อนถึงวันนัดล่วงหน้าอยา่ง
น้อย 1 วัน 

พิมพ์ตารางงานให้
รัฐมนตรี 
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 งานพิธีการต่างๆ ของรัฐมนตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการท างาน (Work Flow) ผังงาน ( Flow Chart) ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ (ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย) 
รับเรื่องจากส านักงานรัฐมนตร ี
 
 

 - ส านักงานรัฐมนตรี 

หน้าห้องรัฐมนตรีรับเรื่อง  10 นาท ี ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

ตรวจสอบวัน เวลา สถานท่ีของพิธี
การต่างๆ  
 
 

 10 นาที ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

-กรณีตักบาตรประสานกับกลุม่
บริหารงานท่ัวไป เพื่อจัดเตรียมของ
ใส่บาตร 
-กรณีงานพิธีการ ประสานกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

 1 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตรี  

ให้มีเจ้าหน้าทีไ่ปตรวจสอบสถานท่ี
จริงของพิธีการ เพื่ออ านวยความ
สะดวกของรัฐมนตร ี
 

 3 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตรี  

เรียนรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งกาย
เข้าร่วมพิธี สถานท่ีจดังาน รวมทั้ง
การเดินทาง 
 

 
 

10 นาท ี ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตรี  

กรณีตักบาตรตรวจสอบจ านวนของ
ที่เตรียมตักบาตร และเตรียมของฯ 
ให้พร้อม 
 

 30 นาที ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตรี  

ร่วมพิธีการ และอ านวยความ
สะดวกในพิธีการใหก้ับรัฐมนตร ี
 
 

 - ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตรี  

รับเร่ืองจากส านักงานรัฐมนตรี 

งานหน้าห้องรัฐมนตรี 

เรียนรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งกายเข้ารว่มพิธ ีสถานที่จัด
งาน รวมทั้งการเดินทาง 

ร่วมอ านวยความสะดวกในพิธกีาร
ให้กับรัฐมนตร ี

ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ของพิธีการ 

-กรณีตักบาตรประสานกับ บสร.เพื่อเตรียมของใส่บาตร 
-กรณีงานพิธีการ ประสานกับหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 

ตรวจสอบจ านวนของที่เตรียมตักบาตร และเตรียมของฯ 
ให้พร้อม 

ให้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานทีจ่ริงของพิธีการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกของรัฐมนตรี 
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 งานการวิเคราะห์ 
1)งานการประชุมของรัฐมนตรี (ถ้ามี)   

 
 
 
 
  
 
 

ขั้นตอนการท างาน (Work Flow) ผังงาน ( Flow Chart) ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ          

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
รัฐมนตรีมีบัญชาให้จดัประชุมหน่วย
ในสังกัด (กรณีตดิตามงานเร่งด่วน 
และไม่เกี่ยวข้องกับ กยผ.)  

 - รัฐมนตรีว่าการฯ /รัฐมนตรี
ช่วยว่าการฯ / 

รับบัญชารัฐมนตรี และตดิต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด
เกี่ยวกับรายละเอยีดการประชุมฯ 

 1 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

จัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยัง
หน่วยงานในสังกัด 
 

 2 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

จัดท าวาระการประชุม และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 

 2 วัน ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

 -ประสาน บสร. จัดเตรียมอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
-ควบคุม ดูแล แม่บ้านในการอ านวย
ความสะดวกในวันประชุม 
-เข้าร่วมประชุมในวันประชุม 

 3 ช่ัวโมง 

ท าหน้าที่จดรายงานการประชุม 
 
 

 3 - 5 วัน 

เสนอรายงานการประชุมให้รัฐมนตรี
และลงช่ือในหนังสือปะหน้ารายงาน
การประชุมฯ ถึงหน่วยงานในสังกัด 
 

 30 นาท ี

แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้
หน่วยงานในสังกัดทราบ 
 
 
 
 

 1 ช่ัวโมง 

รัฐมนตรีมีบัญชาให้จัดประชุม
เพื่อติดตามงานหน่วยในสังกัด  

ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานในสังกดัเกี่ยวกบั
รายละเอียดการประชุมฯ 

จัดท าวาระการประชุม และจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

ร่วมจดรายงานการประชุม 
 

แจ้งเวียนรายงานการ
ประชุมให้หน่วยงานใน

สังกัดทราบ 

จัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังหน่วยงานในสังกัด 

ประสาน บสร.จัดเตรียมอาหารว่างและเครือ่งดื่ม และ
ควบคุมดูแลอ านวยความสะดวกการประชุม และเข้ารว่ม

ประชุมฯ  

ท าบันทึกให้รัฐมนตรีลงชื่อถึงหน่วยในสังกัด 
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 งานร่างสารของรัฐมนตรี  

 
 

ขั้นตอนการท างาน (Work Flow) ผังงาน ( Flow Chart) ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ (ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย) 
รับเรื่องจากส านักงานรัฐมนตร ี
 
 

 - ส านักงานรัฐมนตรี 

หน้าห้องรัฐมนตรีรับเรื่อง  10 นาท ี ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

ประสานกับเจ้าของเรื่อง   30 นาที ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

วิเคราะหเ์รื่อง รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

 1 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

ตรวจสอบรูปแบบสาร และจัดท ารา่ง
สารให้รัฐมนตรีลงนาม 

 
 

2 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี
 

กรณสีารของ รวค. ใหต้ั้งแท่นเสนอ
ให้หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรลีงนาม
ถึงเลขานุการรัฐมนตร ี
-กรณีไม่เห็นชอบ ให้แก้ไขร่างสาร
ตามที่มีบญัชา 
-กรณีเห็นชอบ หัวหน้าส านักงาน
รัฐมนตรีลงนามถึงเลขานุการ
รัฐมนตร ี

 1 วัน หัวหน้าส านักงานรัฐมนตร ี

-กรณีสารของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงให้เสนอเลขานุการ
รัฐมนตรีลงนามเสนอให้รัฐมนตรลีง
นาม 
-กรณีสารของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงให้เสนอ ชลค. เสนอให้ 
รชค.ลงนาม 

  1 วัน - กรณสีารของ รวค. เสนอให้ 
ลรค.ลงนามถึง รวค. 

- กรณสีารของ รชค. เสนอให้ 
ชลค. ลงนามถึง รชค. 

ประสานเจ้าของเรื่องเพื่อรับสาร (รับ
ด้วยตนเอง/ผ่าน email /ผ่าน Fax.) 
 
 
 

 30 นาที ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหน้าห้อง
รัฐมนตร ี

รับเร่ืองจากส านักงานรัฐมนตรี 

หน้าห้องรัฐมนตรีรับเรื่อง 

จัดท าร่างสารให้รัฐมนตรีลงนาม 

ประสานกับเจ้าของเรื่อง 

วิเคราะห์เรื่อง รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

-สารของ รวค. ให้เสนอ  ลรค.ลงนามถึง 
รวค.เพื่อลงนามในสาร 

-สารของ รชค. ให้เสนอ ชลค. ลงนามถงึ 
รชค. เพื่อลงนามในสาร 

หน.สรค.ลงนามถึง 
ลรค. 

แก้ไข
สาร
ตาม
บัญชา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ประสานเจ้าของเรื่อง
เพื่อรับสาร 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    6.1 งานวิชาการ 

6.1.1 งานการวิเคราะห์ และติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(1) หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องมาถึงส านักงานรัฐมนตรี 
(2) รับเอกสารเข้ากระบวนการ  
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดย 
 ตรวจสอบรูปแบบเอกสารให้ตรงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  

ตรวจสอบความถูกต้อง ค าถูกค าผิด หากพบข้อผิดพลาดประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข 

 ตรวจสอบเอกสารแนบ/เอกสารประกอบต่างๆ ว่าครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบ ให้ติดต่อ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการแก้ไข 

 (4) แยกประเภทเรื่องที่จะสรุป ตามล าดับความส าคัญ โดยจะด าเนินการเรื่องด่วนที่สุดเป็นล าดับ
แรก รองลงมาเป็นเรื่องด่วนมาก เรื่องด่วน และเรื่องปกติ ตามล าดับ 

 (5) แยกประเภทเรื่องที่จะเสนอตามอ านาจหน้าที่การสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

 (6) วิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่น าเสนอ อ่านเอกสารทั้งหมด เพ่ือจับใจความส าคัญ หาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
น าเสนอเรื่อง  

 (7) กรณีเรื่องการติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จะจัดท าเป็นหนังสือบันทึกเสนอ รวค. โดย หน.
สรค. เป็นผู้ลงนามในหนังสือ  ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่างๆ และเมื่อหน่วยงานในสังกัดรายงานผลให้ทราบ 
จะจัดท าเป็นหนังสือครุฑให้ ลรค. ลงนามถึง ลธ.สลน.ต่อไป 

 (8) การเสนอเรื่อง  
          - จัดท าเป็นบันทึกข้อความ โดยใช้รูปแบบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีให้หน.สรค.ลงนาม 
        - จัดท าเป็นหนังสือครุฑ โดยใช้รูปแบบตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ให้ ลรค. ลงนาม 
6.1.2 งานข้อสั่งการของรัฐมนตรีในการตรวจราชการของรัฐมนตรี 

(1) รับเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องมายังส านักงานรัฐมนตรี 
 (2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์เรื่องที่เสนอ 

 (3) ตรวจสอบรูปแบบเอกสารให้ตรงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบเอกสารแนบ /
เอกสารประกอบการน าเสนอเรื่องว่าครบสมบูรณ์หรือไม่ หากเอกสารไม่ถูกต้อง ให้ประสานงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการแก้ไข 

 (4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าก าหนดการเดินทาง 
 (5) จองตั๋วเครื่องบินให้กับรัฐมนตรีและคณะ 
 (6) เตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ 
 (7) (ถ้ามี) บัญชาให้ติดตามรัฐมนตรีในการตรวจราชการ จะด าเนินการอ านวยความสะดวกด้าน

ต่างๆให้รัฐมนตรี 
 (8) สปค.รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามข้อสั่งการตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย โดยบางเรื่อง 

ชสร.จะกลั่นกรอง วิเคราะห์ ข้อมูลเพ่ือน าเสนอให้รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี 

 (9) เมื่อหน่วยงานในสังกัดรายงานผลด าเนินการตามข้อสั่งการของ รวค.และ รชค.  ชสร. จะส าเนา   
      เรื่องไว้ที่ ชสร. เพื่อสามารถค้นหาข้อสั่งการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
 (10) ส่งเรื่องตัวจริงคืนส านักงานรัฐมนตรี    
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6.1.3 งานสารบรรณ 
(1) ตรวจสอบเรื่อง ตรวจสอบเลขหนังสือว่าส่งมาตรงกับในแฟ้มหรือไม่ 
(2) ลงรับ 
(3) แยกเรื่อง  
(4) อ่านเพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง ความถูกต้อง ถ้าผิดให้ส่งคืนเพ่ือแก้ไข 
(5) ตั้งแท่น 
(6) กรณี รวค. ให้เสนอผ่าน ลรค. ก่อน 
(7) เมื่อเอกสารออกจากรัฐมนตรีให้ตรวจสอบว่าเซ็นครบหรือไม่ และถูกต้องหรือไม่  
(8) ถ่ายส าเนา เก็บเข้าแฟ้ม 
(9) ส่งเรื่องออก 

 
6.2 งานหน้าห้องรัฐมนตรี  

 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
6.2.1 งานด้านอ านวยความสะดวกแก่รัฐมนตรี  

 1) งานรับส่งสารบรรณ และวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องให้รัฐมนตรี 
(1) ตรวจสอบเรื่อง ตรวจสอบเลขหนังสือว่าส่งมาตรงกับในแฟ้มหรือไม่ 
(2) ลงรับ 
(3) ใส่แฟ้มแยกเรื่อง เช่น แฟ้มเรื่องด่วน แฟ้มเรื่องเพ่ือพิจารณา แฟ้มเพ่ือทราบ แฟ้มเก่ียวกับงาน 

ครม. แฟ้มเรื่องอุทธรณ์ฯ  แฟ้มกรรมาธิการคณะต่างๆ  แฟ้มนัดหมาย แฟ้มของ ลรค. 
(4) อ่านเพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง ความถูกต้อง ถ้าผิดให้ส่งคืนเพ่ือแก้ไข 
(5) ตั้งแท่น 
(6) กรณี รวค. ให้เสนอผ่าน ลรค. ก่อน 
(7) น าแฟ้มเข้าห้องรัฐมนตรี 
(8) เมื่อเรื่องออกจากห้องรัฐมนตรีตรวจสอบว่าเซ็นครบหรือไม่ และถูกต้องหรือไม่  
(9) ถ่ายส าเนา เก็บเข้าแฟ้ม 
(10)  ส่งเรื่องออก 

1) งานนัดหมาย  
(1)  ตรวจสอบตารางงานของรัฐมนตรี  แล้วเขียนบันทึกเรียนรัฐมนตรี 
(2)  เสนอเรื่องให้รัฐมนตรี 
(3)  เมื่อรัฐมนตรีรับนัด  ให้โทรแจ้งเจ้าของเรื่อง 

- ถ้ารับนัด ให้ถามรายละเอียด เช่น รายชื่อ จ านวนคน หัวข้อที่จะพบ  
- โทรขอข้อมูลจากหน่วยงานเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเข้าพบของรัฐมนตรี 
- ถ้าไม่รับนัดโทรแจ้งหน่วยงาน 

(4) ส่งเรื่องออกถ้ามีสั่งการถึงหน่วยหรือเป็นเรื่องของหน่วย  
- ถ้าเป็นบริษัทอ่ืนและไม่มีการสั่งการถึงหน่วย ให้เก็บเรื่อง ไม่ต้องส่งออก 

(5) ตามข้อมูลแล้วใส่แฟ้มเสนอรัฐมนตรีก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 1 วัน 
(6) (บางสมัย)ต้องจัดท าเป็นตารางงานให้รัฐมนตรีด้วย 

3) งานให้บริการ 
(1) งานอาหาร ของใช้ อุปกรณ์ส านักงาน 

  (2) งานตรวจดูความสะอาด เรียบร้อย ของส านักงาน เช่น โต๊ะ รวค., รชค. ห้องน้ าทุกห้อง  
   ห้องครัว     
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4) งานพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รวค. และ รชค. เช่น การตักบาตร  การเข้าร่วมพิธีการต่างๆ  
เป็นต้น ให้หน้าห้องรัฐมนตรีด าเนินการ (โดยอาจจะจัดเวรหมุนเวียนเพ่ือเข้าร่วมพิธีการต่างๆ ด้วยก็ได้ แล้วแต่
กรณีๆไป)  

(1) รับเรื่องจากส านักงานรัฐมนตรี 
(2) หน้าห้องรัฐมนตรีรับเรื่อง 
(3) ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ของพิธีการ 
(4) - กรณีตักบาตรประสานกับกลุ่มบริหารงานทั่วไป ส านักงานรัฐมนตรี เพ่ือจัดเตรียมของใส่บาตร 

 - กรณีงานพิธีการต่างๆ ประสานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
(5) ให้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่จริงของพิธีการ เพ่ืออ านวยความสะดวกของรัฐมนตรี 
(6) เรียนรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งกายเข้าร่วมพิธี สถานที่จัดงาน รวมทั้งการเดินทาง 
(7) กรณีตักบาตรตรวจสอบจ านวนของที่เตรียมตักบาตร และเตรียมของฯ ให้พร้อม 
(8) ร่วมอ านวยความสะดวกในพิธีการต่างๆ กับรัฐมนตรี (แล้วแต่กรณีๆไป) 

6.2.2 งานการวิเคราะห์ 
1)  งานจดรายงานการประชุมของ รวค. และ รชค./ ตามที่สั่งการ(ถ้ามี) 

(1) รัฐมนตรีมีบัญชาให้จัดประชุมหน่วยในสังกัด (กรณีติดตามงานเร่งด่วน และไม่เกี่ยวข้องกับ 
กองอ่ืน) 

(2) รับบัญชารัฐมนตรี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเก่ียวกับรายละเอียดการ
ประชุมฯ 

(3)   จัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังหน่วยงานในสังกัด 
(4)   จัดท าวาระการประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
(5)   ประสานงานต่างๆ ได้แก่  

- ประสาน บสร. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ควบคุม ดูแล แม่บ้านในการอ านวยความสะดวกในวันประชุม 

  - เข้าร่วมประชุมในวันประชุม 
(6) ท าหน้าที่จดรายงานการประชุม 
(7) เสนอรายงานการประชุมให้รัฐมนตรีลงชื่อในรายงานการประชุมฯ 
(8) แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้หน่วยงานในสังกัดทราบ 

2)  งานร่างสาร ค ากล่าวต่างๆ ของรัฐมนตรี 
(1)  รับเรื่องจากส านักงานรัฐมนตรี 
(2)  หน้าห้องรัฐมนตรีรับเรื่อง 
(3)  ประสานกับเจ้าของเรื่อง 
(4)  วิเคราะห์เรื่อง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(5)  ตรวจสอบรูปแบบสาร และจัดท าร่างสารให้รัฐมนตรีลงนาม 
(6)  ตั้งแท่นเสนอให้หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีลงนามถึงเลขานุการรัฐมนตรี 

- กรณีไม่เห็นชอบ ให้แก้ไขร่างสารตามที่มีบัญชา 
- กรณีเห็นชอบ หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีลงนามถึงเลขานุการรัฐมนตรี 

(7) เสนอรัฐมนตรีลงนาม 
     - กรณีสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้เสนอเลขานุการรัฐมนตรีลงนามเสนอให้ 

   รัฐมนตรีลงนาม 
- กรณีสารของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้เสนอ ชลค. เสนอให้ รชค.ลงนาม 

(8) ประสานเจ้าของเรื่องเพ่ือรับสาร (รับด้วยตนเอง/ผ่าน email /ผ่าน Fax.) 
 

 



15 
 

7. มาตรฐานงาน 
   7.1 งานการวิเคราะห์ และติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และงานข้อสั่งการของรัฐมนตรีในการตรวจ  
         ราชการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานระยะเวลา/

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

 งานติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
1. รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน สรค. 2. ตรวจสอบหนังสือท่ีเสนอรัฐมนตรี          
        ความถูกต้อง    
         ครบถ้วน และทันเวลา 

3. น าเสนอหัวหน้ากลุ่มช่วยอ านวยการ 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าเป็นบันทึกให้

หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีลงนามถึง
เลขานุการรัฐมนตรี 

5. ส าเนาเรื่องที่เสนอ แยกตามพ้ืนที่การตรวจ
ราชการของนายกรัฐมนตรี แล้วส่งตัวจริงให้
ส านักงานปลัดกระทรวงติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค. 

6. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่อง ที่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงรายงานผลตาม
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี แล้วจัดท าเป็น
หนังสือครุฑถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงนาม  

ความถูกต้อง ครบถ้วน  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค. 

 งานการตรวจราชการของรัฐมนตรี 
1. รับเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่อง

มายังส านักงานรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ความถูกต้อง ครบถ้วน     
        ละทันเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง
รัฐมนตรี 

2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์เรื่องที่เสนอ 
3. ตรวจสอบรูปแบบเอกสารให้ตรงตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบเอกสารแนบ 
/เอกสารประกอบการน าเสนอเรื่องว่าครบ
สมบูรณ์หรือไม่ หากเอกสารไม่ถูกต้อง ให้
ประสานงานหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข 

4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
ก าหนดการเดินทาง 

5. จองตั๋วเครื่องบินให้กับรัฐมนตรีและคณะ 
6.เตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการตรวจ

ราชการต่อไป 
7. (หากมี)บัญชาให้ติดตามรัฐมนตรีในการตรวจ

ราชการ จะด าเนินการอ านวยความสะดวก
ด้านต่างๆให้รัฐมนตรี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานระยะเวลา/

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

8. สปค. รายงานผลการตรวจราชการ และ
ติดตามข้อสั่งการตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
โดยบางเรื่อง ชสร.จะกลั่นกรอง วิเคราะห์ 
ข้อมูลเพ่ือน าเสนอให้รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่ง
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้
เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
        ความถูกต้อง     
         ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค. 

9. เมื่อหน่วยงานในสังกัดรายงานผลด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของ รวค.และ รชค.  ชสร. จะ
ส าเนาเรื่องไว้ที่ ชสร. เพื่อสามารถค้นหาข้อ
สั่งการของรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็น
ระบบ 

10. ส่งเรื่องตัวจริงคืนส านักงานรัฐมนตรี เพ่ือให้
ส านักงานปลัดกระทรวงด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้อง  
 งานสารบรรณ 

1.รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
         
       ความถูกต้อง ครบถ้วน     
        

 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สรค. 

2.ตรวจสอบหนังสือท่ีเสนอรัฐมนตรี 
3.แยกประเภทหนังสือที่จะเสนอ  
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่อง แล้วน าเสนอหัวหน้า

กลุ่มงานช่วยอ านวยการ  
5.เก็บเป็นส าเนาเรื่องที่เสนอ แยกตามประเภท

ของเรื่อง 
 
7.2  งานหน้าห้องรัฐมนตรี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานระยะเวลา/

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

 งานสารบรรณ 
1.รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -  

 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง
รัฐมนตรี 

2.ตรวจสอบหนังสือท่ีเสนอรัฐมนตรี         
  
        ความถูกต้อง    
         ครบถ้วน 

3.แยกประเภทหนังสือที่จะเสนอ  
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่อง แล้วน าเสนอ

รัฐมนตรี  
5.ส าเนาเรื่องที่เสนอ แยกตามประเภท 

 งานนัดหมาย 
1. ตรวจสอบตารางงานของรัฐมนตรี           

         ความถูกต้อง    
          ครบถ้วน 
          และทันเวลา 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง
รัฐมนตรี 

2. เสนอเรื่องให้รัฐมนตรี 
3. เมื่อรัฐมนตรีรับนัด  ให้โทรแจ้งเจ้าของเรื่อง 
4. ส่งเรื่องออกถ้ามีสั่งการถึงหน่วยหรือเป็นเรื่อง

ของหน่วย  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานระยะเวลา/

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

5. ตามข้อมูลแล้วใส่แฟ้มเสนอรัฐมนตรีก่อนถึง
วันนัดอย่างน้อย 1 วัน 

 

6. บางสมัยต้องจัดท าเป็นตารางงานให้รัฐมนตรี 
 งานให้บริการ 

1. งานอาหาร ของใช้ อุปกรณ์ส านักงาน        
 ความถูกต้อง ครบถ้วน    
        

 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง

รัฐมนตรี 
2. งานตรวจดูความสะอาด เรียบร้อยของ

ส านักงาน และก ากับการปฏิบัติงานของ
แม่บ้าน 

3. งานพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รวค. และ รชค. เช่น การตักบาตร การเข้าร่วมพิธีการต่างๆ  
(1) รับเรื่องจากส านักงานรัฐมนตรี   

 
 
 
 
 
 
 
      ความถูกต้อง ครบถ้วน    

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง
รัฐมนตรี 

(2) หน้าห้องรัฐมนตรีรับเรื่อง 
(3) ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ของพิธีการ 
(4)-กรณีตักบาตรประสานกับกลุ่มบริหารงาน  
ทั่วไป ส านักงานรัฐมนตรี เพ่ือจัดเตรียม          
ของใส่บาตร 
 -กรณีงานพิธีการต่างๆ ประสานกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
(5) ให้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่จริง
ของพิธีการ เพ่ืออ านวยความสะดวกของ
รัฐมนตรี 
(6) เรียนรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งกายเข้า
ร่วมพิธี สถานที่จัดงาน รวมทั้งการเดินทาง 
(7) กรณีตักบาตรตรวจสอบจ านวนของที่
เตรียมตักบาตร และเตรียมของฯ ให้พร้อม 
(8) ร่วมอ านวยความสะดวกในพิธีการต่างๆ 
กับรัฐมนตรี (แล้วแต่กรณีๆไป) 
 งานวิเคราะห์ 

1.  งานจดรายงานการประชุมต่างๆ ของ รวค. และ รชค./ ตามที่สั่งการ 
(1)รัฐมนตรีมีบัญชาให้จัดประชุมหน่วยใน
สังกัด (กรณีติดตามงานเร่งด่วน และไม่
เกี่ยวข้องกับ กองอ่ืน) 

 
 
 
 
       ความถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง
รัฐมนตรี 
 
 
 
 

(2) รับบัญชา รัฐมนตรี และติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเก่ียวกับ
รายละเอียดการประชุมฯ 
(3) จัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังหน่วยงาน
ในสังกัด 
(4) จัดท าวาระการประชุม และจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานระยะเวลา/

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) ประสานงานต่างๆ ได้แก่  
           - ประสาน บสร. จัดเตรียมอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
           - ควบคุม ดูแล แม่บ้านในการอ านวย
ความสะดวกในวันประชุม 
  - เข้าร่วมประชุมในวันประชุม 

 
 
 
 
 
      ความถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง
รัฐมนตรี (6) ท าหน้าที่จดรายงานการประชุม 

(7) เสนอรายงานการประชุมให้รัฐมนตรีลงชื่อใน
รายงานการประชุมฯ 
(8) แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบ 
2.  งานร่างสาร  ค ากล่าวต่างๆ ของรัฐมนตรี   
(1) รับเรื่องจากส านักงานรัฐมนตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
       ความถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง
รัฐมนตรี 

(2) หน้าห้องรัฐมนตรีรับเรื่อง 
(3) ประสานกับเจ้าของเรื่อง 
(4) วิเคราะห์เรื่อง รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(5) ตรวจสอบรูปแบบสาร และจัดท าร่างสารให้
รัฐมนตรีลงนาม 
(6)  ตั้งแท่นเสนอให้หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี
ลงนามถึงเลขานุการรัฐมนตรี 
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้แก้ไขร่างสารตามที่มีบัญชา 
- กรณีเห็นชอบ หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีลง
นามถึงเลขานุการรัฐมนตรี 
(7) เสนอรัฐมนตรีลงนาม 
   - กรณีสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้
เสนอเลขานุการรัฐมนตรีลงนามเสนอให้ 
รัฐมนตรีลงนาม 
   - กรณีสารของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้
เสนอ ชลค. เสนอให้ รชค.ลงนาม 
(8) ประสานเจ้าของเรื่องเพ่ือรับสาร (รับด้วย
ตนเอง/ผ่าน email /ผ่าน Fax.) 
 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
    มีระบบตดิตามผลตามตวัชี้วดัของกระบวนการ  ไดแ้ก ่  
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ร้อยละความส าเร็จของการช่วยอ านวยการรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1 2 3 4 5 

60-64% 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ยังมี
ข้อผิดพลาดที่

สามารถแก้ไขได้
ด้วยตนเอง 

65-69% 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แตห่ัวหน้างานขอ

แก้ไข 
 

70-74% 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ แตห่ัวหนา้

ส านักงานรัฐมนตรี
ขอแก้ไข  

75-79% 
ด าเนินการแล้ว

เสร็จแต่เลขานกุาร
รัฐมนตรีขอแกไ้ข 

 

≥80% 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จโดยไมม่ีข้อ

แก้ไข 

    
 
9. เอกสารอ้างอิง 
   - ระเบียบส านกันายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ  
 
10. แบบฟอร์มที่ใช ้
      - แบบฟอรม์หนังสือภายใน 
      - แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 
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ภาคผนวก 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กลุ่มงานช่วยอ านวยการ  ส านักงานรัฐมนตรี  โทร.0 2280 4306                              

ที ่  นร ๐๑00/ วันที่                
เรื่อง   ......................................................................... 

เรียน ........................................................................ 

ภาคเหตุ ...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ............
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

ภาคความประสงค์ .......................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

ภาคสรุป ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 

 

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

ต าแหน่ง 
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      ส านักงานรัฐมนตรี 
              กระทรวงคมนาคม กทม.  ๑๐1๐๐ 

       

        (วัน  เดือน  ปี) 

 

เรื่อง  ……………………………………………. 

เรียน .....................................................  

อ้างถึง    .........................................................  (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ................................................... (ถ้ามี) 

ภาคเหต ุ
...................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................... ................ 

ภาคความประสงค์  

............................................................................................................ .......................................................

............................................................................................................................. ......................................

................................................................................................................................................................... 

ภาคสรุป  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(             ชื่อเต็ม             ) 
         ต าแหน่ง............... 
 
ส านักงานรัฐมนตรี  
โทร.  .............................................. 
โทรสาร  ............................................... 
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รายชื่อผู้จัดท า 
 

1. ว่าท่ี ร.ต.พริษฐวงศ์  เจียมสุชน   หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอ านวยการ  ส านักงานรัฐมนตรี  
          กระทรวงคมนาคม 
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