1. ชื่องาน : งานการประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
การเงิน การจัดทามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคาสั่งประกาศ และการจัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม
รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคาสั่ง/ประกาศลงในแผ่นบันทึกข้อมูล(CD)
4. คาจากัดความ
“ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ การประชุมภายใน ” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราวและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในกังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุม่ ต่างๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่กาหนด
(ก่อนการประชุม 2 สัปดาห์)
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับวาระการประชุมเสนอผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ
พิจารณา และนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนามใน
หนังสือเชิญประชุม
5.5 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้อานวยการกลุ่ม
5.6 เจ้าหน้าที่นาต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดทาสาเนาและตรวจสอบความ
ถูกต้อง
5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหารสถานะศึกษา และผู้อานวยการ
กลุ่ม (ก่อนการประชุม 1สัปดาห์)
5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่มเพื่อขอคายืนยัน การเข้าร่วมประชุม
(ก่อนการประชุม 1-2 วัน)
5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
5.9.1 จัดทา power poing เพื่อนาเสนอระหว่างการประชุม
5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ

5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ
5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.10 เจ้าหน้าที่ดาเนินการในวันประชุม
5.10.1 จัดห้องประชุม
5.10.2 อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม / บันทึกเทปการประชุม
5.11 เจ้าหน้าที่ดาเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์
5.12 เจ้าหน้าที่จัดมติที่ประชุมโดยย่อ (10วัน) และจัดทารายงานการประชุม (2 สัปดาห์)และคาสั่ง /
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.12.1 นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการพิจารณาเสนอรองผู้นวยการกลุม่ ในฐานะ
เลขานุการ
5.12.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คาสั่งและประกาศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ
5.12.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อานวยการกลุม่ อานวยการนาเสนอรองผู้อานวยการ
และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.12.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ / รายงานประชุม
(1) มติที่ประชุมโดยย่อ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผเู้ ข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน 7 วัน) และ
รวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแก้ไขในรายงาน
การประชุม
- แจ้งเวียนมติประชุมโดยย่อให้กลุม่ ต่างๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการประชุม
- เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงาน
ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
(3) คาสั่งและประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแล้วดาเนินการแจ้งกลุ่มต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
5.13 เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดเก็บวาระการประชุม เอกสารที่เกีย่ วข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ
รายงานการประชุม คาสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและสาเนามนรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

- ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้จัดส่ง
วาระการประชุมภายในเวลาที่กาหนด
- รวบรวมวาระข้อมูลประเด็นที่กลุ่มต่างๆ
เสนอ/ตรวจสอบความรู้ต้องและจัดทา
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม

ไม่เห็นชอบ

ผอ.กลุ่มพิจารณา

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายผลิตจัดทาสาเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มและติดดัชนีวาระ

A

A
เจ้าหน้าที่
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
- ประสานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่
- เตรียมการก่อนการประชุม

เจ้าหน้าที่
- อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป
เจ้าหน้าที่
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ์

เจ้าหน้าที่
- จัดทามติที่ประชุมโดยย่อ / รายงานการประชุม / คาสั่ง / ประกาศ
แก้ไข
เสนอรอง ผอ.ให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ
แก้ไข

เสนอ ผอ.เขตให้ความเห็นชอบ

B

B

เสนอผอ.สพป/สพม.ให้
ความเห็นชอบ
เห็นชอบ
กรณีมติที่ประชุม

กรณีคาสั่ง/ประกาศ
กรณีรายงานการประชุม

เจ้าหน้าที่
- แจ้งเวียนผู้เข้าประชุมรับรองมติ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมให้กลุ่มต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินการต่อไป

เจ้าหน้าที่
- จัดทาวาระการประชุมครั้งต่อไป

เจ้าหน้าที่
- จัดทาคาสั่ง / ประกาศมติที่ประชุม

เพื่อรับรองรายงานการประชุม

แก้ไข

ผอ.กลุ่มพิจารณา
แก้ไข

เห็นชอบ
ผู้เข้าประชุมแจ้งความเห็น

แก้ไข

เกี่ยวกับมติ

รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
ประธานที่ประชุม
พิจารณา

จัดเก็บ/รายงาน/
คาสัง่ /ประกาศใน
รูปของแฟ้ม/CD

แก้ไข
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่
- แจ้งเวียนคาสั่ง/ประกาศให้กลุ่มต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มติดตามงาน
7.2 แนวปฏิบัติ
7.3 หนังสือเชิญประชุม
7.4 ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
7.5 แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม
7.6 มติที่ประชุมโดยย่อ
7.7 รายงานการประชุม
7.8 แบบฟอร์มคาสั่ง / ประกาศ
7.9 แบบฟอร์มแจ้ความเห็นเกี่ยวกับมติที่ประชุม
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9. สรุปมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงาเขตพื้นที่การศึกษา ..........กลุ่ม อานวยการ

รหัส

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประชุมของสานักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ลาดับ

ผังขั้นตอนการดาเนิน

รายละเอียด

1.

ประสานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดส่งวาระการประชุม
ประสานการงานการ
ส่งวาระการประชุม

2.
รวบรวมและจัดทาวาระการประชุม
3.

4.

เชิญประชุม
ดาเนินการประชุม

ผอ.เขต/ที่ประชุม
5.

พิจารณา

เวลาดาเนินการ

มาต

1 วัน

ผลส

ติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อ
จัดทาเป็นวาระการประชุม

ประ
และ

รวบรวมวาระการประชุมกลุ่มต่างๆ ตรวจสอบและ
จัดทาต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม

2 วัน

จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับ

2 วัน

ระเบียบวาระการประชุมให้ผู้เกีย่ วข้องเข้าร่วม
ประชุมทราบก่อนการประชุม 1 สัปดาห์
จัดเตรียม Power point และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1 สัปดาห์

ในการประชุมจดบันทึกการประชุม บันทึกเทปและ
ถอดเทปการประชุม จัดทามติที่ประชุมโดยย่อ

การร

ราชก
นโย

และรายงานการประชุม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

1 วัน

ลงนามในมติที่ประชุม รายงานประชุม ที่ประชุม
6.

จัดเก็บที่ประชุม

พิจารณารับรองมติที่ประชุม
แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุม่ ต่างๆ ทราบ

5 นาที

ได้ข้อ

จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงานการประชุม/คาสั่ง/

นาไป

ประกาศในรูปไฟล์ข้อมูล(CD)

และ

เอกสารอ้างอิง : 1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภาย 1 หน้า)

การตัดสินใจ

