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คำนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 
มาตรา 39 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และมาตรา 34 
วรรคสอง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 
ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคาแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 ใหแ้บ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็น 8 กลุ่ม 1 หน่วย 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการ
ปฏิบติังาน งานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการขึ้น 
 

         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
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ขอบข่าย/ ภารกิจ งานการจัดระบบบริหาร        4 
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ท่ี 92/2565 ส่ัง ณ วันท่ี 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ี ของกลุ่มอำนวยการ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

แนวคิด 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 
295 ง วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน 

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
 
 



 
 
 

 
โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิใช่งาน 
     ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
      ท่ีได้รับมอบหมาย 
งานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ 

การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจหน้าท่ีได้อย่างเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล 
ข่าวสาร เอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 



 
 
 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไป 

ตามมาตรฐานสำนักงาน 
2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ี 

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน เกิดความ
เล่ือมใส และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ขอบข่าย/ ภารกิจ กลุ่มอำนวยการ 

1. งานสารบรรณ 
1.1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
1.2 งานการจัดทำหนังสือราชการ 
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ 
1.5 งานการทำลายหนังสือราชการ 

2. งานช่วยอำนวยการ 
2.1 งานรับ-ส่งงานในหน้าท่ีราชการ 
2.2 งานมอบหมายหน้าท่ีการงาน 
2.3 งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.4 งานประชุมภายในสำนักงาน 

3. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
3.2 งานบริการอาคารสถานท่ี 
3.3 งานรักษาความปลอดภัย 

4. งานยานพาหนะ 
5. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.1 งานจัดระบบบริหาร 
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
5.3 งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.4 งานคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



 
 
 

5.5 งานควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

6. งานประสานงาน 
7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

7.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา) 
7.3 งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) และสรรหาคณะกรรมการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

8. งานประชาสัมพันธ ์
8.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
8.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 

9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ขอบข่าย/ ภารกิจ งานช่วยอำนวยการ 
 

  

 

 

ขอบข่าย/ภารกิจ งานการจัดระบบบริหาร 

 

 

 

 

 

งานช่วยอำนวยการ 

1.งานรับส่งงานในหน้าท่ี 
2.งานมอบหมายหน้าที่การงาน 
3.งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.งานประชุมภายในสำนักงาน 

งานการจัดระบบบริหาร 

1.งานจัดระบบบริหาร 
2.งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
3.งานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.งานคำรับรองปฏิบัติราชการ 
5.งานควบคุมภายใน 
6.งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 



 
 
 

 

ส่วนที่ 2 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

งานช่วยอำนวยการ 
 งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 งานช่วยอำนวยการ 

1. ช่ืองาน : งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 
3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องมาดำเนินการ ตรวจสอบกล่ันกรองความถูกต้องและประสานงาน 
ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาส่ังการ และบันทึก 
ข้อวินิจฉัยส่ังการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. คำจำกัดความ 

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา 

“ เลขานุการ” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

“หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือราชการท่ีมาจากกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
“ หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการท่ีมาจากสถานศึกษา กระทรวง กรมและหน่วยงานอืน่ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร 
5.1.1 ในกรณีเลขานุการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงทะเบียน 

รับเอกสารจากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการท่ัวไปและหนังสือราชการลับ 
(หนังสือภายนอก) และหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (หนังสือภายใน) 

   5.1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงทะเบียน 
รับเอกสารจากกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (หนังสือภายใน) 

5.2 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมท้ังการตรวจสอบ 



 
 
 

และการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญของงานในเบ้ืองต้นก่อนนำเสนอ 
ผู้บริหาร 

5.3 เลขานุการนำเสนอเอกสารต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาส่ังการ 

5.3.1 กรณีหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา หากเห็นชอบให้ดำเนินการต่อในข้อ 5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
เพื่อปรับปรุง 

5.3.2 กรณีหนังสือภายในของกลุ่มท่ีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ได้รับมอบอำนาจให้กำกับดูแล ให้ เสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณา  
หากเห็นชอบให้ดำเนินการต่อในข้อ 5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่อ
ปรับปรุง ถ้าหากนอกเหนือจากอำนาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

5.4 เลขานุการบันทึกคำวินิจฉัยส่ังการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก 

5.5 เลขานุการดำเนินการตามคำวินิจฉัยส่ังการ กรณีท่ีผู้บริหารมอบหมายให้เลขานุการดำเนินการเอง 
5.6 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินการตามคำส่ังต่อไป 

6.งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  1.นำโปรแกรมปฎิบัติการด้านเอกสารมาใช้ในการออกแบบบัญชีควบคุมกำหนดการ

ปฏิบัติงาน  กำหนดการประชุม และกำหนดนัดหมายของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สามารถ
ตรวจสอบ และรายงานกำหนดการต่างๆ ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและกำลังงาน 

  2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 
   2.1 การเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีนัดหมาย 
   2.2 การจัดเจ้าหน้าท่ีไปร่วมปฏิบัติงานตามท่ีนัดหมาย 
   2.3 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตามท่ีนัดหมาย 
   2.4 การเตรียมยานพาหนะ บัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานตามท่ีนัดหมาย 
   2.5 อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. ตรวจสอบ กล่ันกรอง จัดลำดับงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพิจารณา 



 
 
 

  4. ติดต่อประสานการปฏิบัติงาน และนัดหมาย กับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภายในและภายนอกสำนักงาน ตามท่ีผู้บริหารสำนักงานงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 
  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

  การปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปตามกำหนดท่ีนัดหมาย 
7.Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.แบบฟอร์มที่ใช้ 

รับเอกสาร 

เร่ิมตน้ 
เลขานุการของ ผอ.สำนักงานเขต ฯ 

-ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า 

-วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น 

-ปฎิบัติงานตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

ผู้บริหาร/ผอ.กลุ่ม 

-แจ้งเจ้าหน้าท่ี ที่
เก่ียวข้องปรับปรุง 

หนังสือจากหน่วยงาน 

หนังสือจากหน่วยงาน 

เลขานุการของ รอง ผอ.สำนักงานเขตฯ 

-รับเอกสารจากกลุ่ม 

-ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า 

-วิเคราะห์เอกสารเบื่องต้น 

-ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

เลขานุการ 

-บันทึกคำวินิจฉัยสั่งการก่อนส่งเรื่อง 

ผู้บริหาร/ผอ.กลุ่ม 
-แจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง 
-ดำเนินการตามคำสั่ง 

 

พิจารณาสั่งการ 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 



 
 
 

7.1 แบบฟอร์มตารางการนัดหมาย 
7.2 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามนัดหมาย 

9.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ส่วนที่ 3 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

งานช่วยอำนวยการ 
 งานประชุม 

 
 งานช่วยอำนวยการ 

1. ช่ืองาน : งานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์  1. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 

2. เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน ว่าใครทำอะไร มีการอภิปรายอย่างไร มีมติในเรื่องใดไว้ อย่างไร 
ใครจะต้องปฏิบัติต่อไป และแสดงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาของท่ีประชุม 

3. เพื่อแสดงถึงผลงานท่ีได้ดำเนินการมาแล้ว ว่าได้ทำอะไรมาบ้าง 
4. เป็นเครื่องมือในการติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร 
5. เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป 

3.ความหมายของการประชุม 
การประชุม (Meeting) หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป มาพบปะกันอย่างมี

จุดมุ่งหมาย ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนดเพื่อหารือปรึกษาเพื่อหาข้อยุติ ในด้านต่าง ๆ เช่น เพื่อความรู้
เพื่อฝึกอบรม หรือเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

4.ความสำคัญของการประชุม 
ความสำคัญของการประชุม ในหน่วยงานของส่วนราชการ องค์การ บริษัท ห้างร้าน สมาคม 

ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนงาน หรือตัดสินปัญหาต่าง ๆ ให้ไปในทางเดียวกันและถูกต้องเหมาะสม 
โดยการดำเนินงานนั้นอาจวางรูปแบบ เช่น การจัดประชุมใหญ่ประจำปี การประชุมคณะกรรมการ การประชุม
ฝ่ายบริหารในหน่วยต่าง ๆ เป็นต้น ฉะนั้นการประชุมจึงมีความสำคัญใน เรื่อง 

1. ได้ส่ือกลางในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลในหน่วยงานเดียวกันและเป็น
ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลต่างหน่วยงานอีกด้วย 

2. ได้เครื่องมือสำคัญท่ีจะถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสารต่าง  ๆ ไปสู่สาธารณะชน เช่น การ
ประชุมทางวิชาการ การประชุมเพื่อแจ้งเกี่ยวกับปัญหาหรือนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงาน การประชุมช้ีแจง
ความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ 



 
 
 

3. ได้เครื่องมือสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เพราะนอกจากจะเป็นท่ีมาของการวินิจฉัยส่ังการ
แล้ว ยังเป็นท่ีมาของแนวทางปฏิบัติหลายทางด้วย 

4. ได้เครื่องมือชนิดหนึ่ งของนักบริหาร  ท่ีเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะผลของการประชุมจะเป็นข้อตกลงใจในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.การดำเนินการประชุม 

การเตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เริ่มต้ังแต่ก่อนการ
ประชุม การดำเนินการประชุม หลังการประชุมและเพื่อการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งผู้มีหน้าท่ีในการจัดเตรียมการ
ประชุมหรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ จะต้องดูแลความเรียบร้อย ดังนี้ 

1. การเตรียมการก่อนการประชุม 
2. การดำเนินการประชุม 
3. การดำเนินการหลังการประชุม 

การเตรียมการก่อนการประชุม 
ผู้ท่ีมีหน้าท่ีหรือเป็นผู้เชิญประชุม จะต้องกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนต้องมี

การเตรียมการประชุมอย่างรอบคอบ ควรต้องเตรียมดังนี้ 
1. การวางแผนสำหรับการประชุม 
การวางแผนสำหรับการประชุม ระยะเวลาหรือช่วงระยะห่างของการประชุมแต่ละครั้งมี

ความสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่อง หรือ ความสำคัญของเรื่องท่ีต้องนำเข้าพิจารณาและความพร้อมของสมาชิกในการ
นัดหมายในการประชุมครั้งต่อไป หากการนัดหมายมีระยะเวลานานเกินไป ก็อาจทำให้เรื่องท่ีต้องนำเข้า
พิจารณานั้นต้องดำเนินการช้าเกินไปหรืออาจไม่ทันการ หรือนัดหมายเร็วเกินไปเรื่องท่ีต้องนำเข้าพิจารณาก็
อาจมีน้อยเกินไป ทำให้เสียเวลาของสมาชิกได้ ดังนั้นฝ่ายเลขานุการจะต้องวางแผนการนำเรื่องเข้าท่ีประชุมแต่ละ
ครั้งให้สอดคล้องกัน 

2. การกำหนดระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม เปรียบเสมือนหัวใจของการประชุม เพราะเป็นส่ิงสำคัญท่ีก่อให้เกิด

การประชุม เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็น หรือข้อตกลงร่วมกัน การกำหนดวาระการประชุมมักเป็นหน้าท่ีของ
ประธานและเลขานุการซึ่งมักได้รับมอบหมายจากประธานให้เขียนระเบียบวาระการประชุม เพื่อออกหนังสือ
เชิญผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งปกติจะให้ประธานตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้งนอกจากประธาน
และเลขานุการท่ีจะกำหนดวาระการประชุมแล้วอาจให้สมาชิกท่ีเป็นผู้เข้าประชุม เสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระ
การประชุมได้แต่ควรกำหนดวันส่งเรื่องก่อนถึงวันประชุม เพื่อประธานและเลขานุการได้พิจารณาบรรจุเข้า
วาระการประชุม และออกหนังสือเชิญประชุมต่อไป การพิจารณากำหนดวาระการประชุมควรยึดหลักการ ดังนี้ 

 
2.1 พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ถ่องแท้เพื่อท่ีจะได้กำหนดวาระการประชุมให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมท่ีกำหนดไว้ 



 
 
 

2.2 จัดลำดับวาระการประชุมให้ถูกต้องตามระเบียบวาระและเหมาะสมกับเวลา และตาม
ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อการประชุมดำเนินไปอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี (2521 : 3) ได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดวาระการประชุมแบ่งออกเป็น 5 วาระ ดังนี้ 

 

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
เป็นเรื่องท่ีจะต้องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบจากประธานและจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องท่ี

พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์และท่ีประชุมควรรับทราบ เช่น ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงเหตุผลท่ีจัด
ประชุม จากท่ีประธานหรือสมาชิกได้ไปเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น การจัดกิจกรรม ความเคล่ือนไหวต่าง 
ๆ ภายในหน่วยงาน และการแนะนำสมาชิกใหม่ เป็นต้น 

วาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมจากครั้งท่ีแล้ว  ซึ่งในรายงานการประชุมนั้น

จะต้องระบุว่าเป็นรายงานการประชุมสามัญ หรือวิสามัญ ครั้งท่ีเท่าไร พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ด้วย รายงานการ
ประชุมจากครั้งท่ีแล้วนั้น ควรส่งให้สมาชิกหรือคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้อ่านมาก่อน  และเมื่อถึงเวลา
ประชุมในวาระนี้ ประธานจะให้ท่ีประชุมได้มีเวลาอ่านอีกครั้งทีละหน้าด้วยความรวดเร็ว ถ้ามีข้อความผิดพลาด
หรือมิได้เป็นไปตามข้อตกลงของท่ีประชุมครั้งท่ีแล้วก็สามารถทักท้วงได้เพื่อนำไปแก้ไข แต่มิใช่ว่าการนำเรื่องท่ี
ตกลงกันแล้วมาอภิปรายใหม่ เมื่อท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมแล้วโดยไม่มีแก้ไข หรือฉบับท่ีได้มี
การแก้ไขประธานและเลขานุการจะลงลายมือและวันท่ีในตอนท้ายของรายงานการประชุม 

วาระที ่3 เร่ืองสืบเนื่อง 
ได้แก่เรื่องท่ีค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว ซึ่งอาจมีสาเหตุจากต้องเล่ือนการ

พิจารณามาเป็นครั้งนี้ หรือต้องปิดประชุมหรือเป็นเรื่องท่ีมีผู้ได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมให้ไปดำเนินการและ
นำมารายงานต่อท่ีประชุม 

วาระที ่4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
เป็นเรื่องนำเสนอเข้าสู่ท่ีประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหัวข้อสำคัญท่ีต้อง

จัดให้มีการประชุมขึ้น อาจนำเสนอโดยประธานหรือสมาชิกเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการพิจารณา ถ้ามีหลาย
เรื่องควรจัดเรียงลำดับความสำคัญทีละเรื่อง 
 
 
 
 
 



 
 
 

วาระที ่5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

บางครั้งประธานหรือสมาชิก อาจมีเรื่องท่ีต้องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบหรือหารือเพิ่มเติมซึ่งอาจ
เป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีไม่สามารถบรรจุในวาระการประชุมได้ทันก็อาจนำมาพิจารณาในวาระเรื่องอื่น ๆ นี้ แต่ควร
คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนและระยะเวลาท่ีมีอยู่ด้วย 

หากยังไม่มีประธานในท่ีประชุม วาระแรกของการประชุมก็จะเป็นการเลือกตั้งประธาน โดย
จะมีผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นประธานช่ัวคราว ดำเนินการประชุมจนกว่าการเลือกตั้งประธานจะเสร็จส้ิน 

อนึ่ง ถ้าเป็นการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง วาระการประชุมก็จะแตกต่าง
ออกไปเล็กน้อย กล่าวคือหลังจากรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว จะเป็นรายงานการดำเนินงานในรอบปี
โดยเลขานุการ รายงานประจำปีและงบการเงินของเหรัญญิก การเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่ ผู้สอบบัญชีหรือ
เจ้าหน้าท่ีตำแหน่งต่าง ๆ และจะไม่มีการนัดประชุมครั้งต่อไป ซึ่งบางครั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุม
โดยท่ัวไป นอกจากนั้น ในกรณีท่ีเป็นการประชุมสามัญประจำปี จะมีการเชิญสมาชิกท้ังหมดเข้าประชุม โดย
จัดส่งหนังสือเชิญและระเบียบวาระการประชุมไปให้ ซึ่งต่างจากการประชุมกรรมการท่ีจะเชิญเฉพาะกรรมการ
ท่ีได้รับการแต่งต้ังเท่านั้น 

3. การออกหนังสือแจ้งกำหนดการประชุม 
การออกหนังสือแจ้งกำหนดการประชุม เป็นเอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม

ประชุมล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะมีการประชุมเม่ือใดท่ีไหนโดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และจะประชุมเรื่อง
ใดบ้าง ควรระบุวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมด้วย 

4. การจัดเตรียมเอกสารการประชุม 
เอกสารการประชุมจะช่วยให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีประชุมทำให้การประชุม 

มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจนและช่วยให้การประชุมดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเตรียม
เอกสารต่าง ๆ ควรจัดเตรียมเพียงพอและจะต้องทำให้เสร็จทันต่อเวลา ท้ังนี้ผู้จัดเอกสารการประชุมจะต้อง
แน่ใจว่าเอกสารจัดทำแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมประชุมมีคุณค่าน่าสนใจอ่าน และต้องไม่มีเอกสารมากจนเกินไป 

5. การจัดเตรียมงบประมาณ 
การประชุมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเป็นทางการและมีผู้เข้าประชุมจำนวนมาก  ผู้เข้าประชุมท่ีเชิญ

มาร่วมประชุมต้องเดินทางมาพักแรม ผู้จัดการประชุมอาจจะต้องตระเตรียมการเงินท่ีจะใช้ในการประชุมแต่ละ
ครั้งไว้ล่วงหน้า 

ผู้รับผิดชอบจะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด และจัดทำเรื่องขออนุมัติงบประมาณ และ
เบิกมาไว้สำรองจ่าย เพราะการประชุมบางครั้งจะต้องมีการจ่ายเงินทันที เช่น ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน 
ค่าอาหารค่าท่ีพัก เป็นต้น 

6. การจัดเตรียมสถานที่ประชุม 



 
 
 

สถานท่ีประชุมนับว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการประชุมการ
ประชุมเป็นการใช้สมองทำงาน  ห้องประชุมจึงต้องเอื้อต่อการคิดต่อการอภิปราย ซึ่งนับว่าเป็นเหตุผลทาง
จิตวิทยา บรรยากาศของสถานท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้เข้าประชุม การเลือกห้องประชุมควรคำนึงถึงส่ิง
ต่อไปนี้ 

 

6.1 สถานท่ีต้ังอยู่ ณ จุดท่ีการเดินทางไปมาสะดวก 
6.2 ขนาดของห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ใหญ่หรือเล็กไป 
6.3 สะอาด เรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ การถ่ายเทอากาศดี 
6.4 ไม่มีส่ิงรบกวน เช่น เสียง กล่ิน แสง เป็นต้น 
6.5 มีลักษณะเป็นเอกเทศไม่มีคนผ่านไปมาตลอดเวลา 
6.6 มีส่ิงอำนวยความสะดวกครบถ้วน เช่น ท่ีนั่งประธานและผู้เข้าร่วมประชุม กระดาน 

โต๊ะ เครื่องฉายต่าง ๆ ท่ีจำเป็น 
6.7 สามารถต้ังโต๊ะของเลขานุการหรือผู้ดำเนินการประชุมให้อยู่ในท่ีท่ีสามารถมองเห็น 

ผู้เข้าประชุมท้ังหมด 
การจัดโต๊ะประชุม การจัดโต๊ะประชุมมีหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าประชุม

สถานท่ีจัดประชุมและบรรยากาศท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การประชุมเป็นไปด้วยความอบอุ่น  เอื้อต่อการส่ือสาร  
แบบ 2 ทาง ดังนี้ 

1. แบบโต๊ะกลม เหมาะสำหรับผู้เข้าประชุมจำนวนไม่เกิน 10 คน ลักษณะห้องส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
ท่ีไม่ใหญ่นัก สมาชิกจะมีความรู้สึกใกล้ชิดอบอุ่น เสมอภาคและไม่ค่อยเป็นทางการมากนัก 

2. แบบส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผ้า เหมาะสำหรับผู้เข้าประชุมจำนวน 10 – 20 คน
ลักษณะห้องส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผ้า บรรยากาศท่ีประชุมจะคล้ายกับแบบโต๊ะกลม แต่จะมีความ 
เป็นทางการมากกว่า 

3. แบบตัววี หรือตัวที เหมาะสำหรับผู้เข้าประชุมจำนวน  20 – 30 คน  ลักษณะห้อง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าบรรยากาศจริงจัง และเป็นทางการแต่สมาชิกยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างท่ัวถึง 

4. แบบรูปตัวยู หรือรูปเกือกม้า เหมาะสำหรับผู้เข้าประชุมจำนวน 30 – 40 คน ลักษณะ
ห้องส่ีเหล่ียมผืนผ้าหรือห้องขนาดใหญ่ บรรยากาศเป็นทางการ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกค่อนข้างห่าง
เหินแต่สมาชิกยังสามารถส่ือสาร 2 ทางได้อย่างสะดวก 

5. แบบห้องเรียน เหมาะสำหรับผู้เข้าประชุมจำนวน 40 คนขึ้นไป แต่ถ้าขนาดห้องจำกัด 
เป็นรูปแบบโรงละครหรือโรงภาพยนตร์ (Theater) โดยมีข้อแตกต่างกันคือแบบห้องเรียนจะมีการจัดโต๊ะและ
เก้าอี้สำหรับผู้เข้าประชุมแต่แบบโรงละครจัดเฉพาะเก้าอี้สำหรับผู้เข้าประชุมเนื่องจากพื้นท่ีมีจำกัดยกเว้นท่ีนั่ง
สำหรับประธานจะมีการจัดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ไว้ บรรยากาศของการประชุมเป็นทางการ สมาชิกไม่เห็นหน้าผู้เข้า



 
 
 

ประชุมได้ท่ัวถึง ทำให้การส่ือสารแบบ 2 ทางไม่สะดวกเท่าท่ีควร และสมาชิกมีโอกาสท่ีจะเบนความสนใจไปสู่
เรื่องอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับการประชุมได้ง่าย 
 
 
 
 
 
การเตรียมการก่อนการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

1. ออกหนังสือแจ้งกำหนดการประชุม พร้อมสำรวจวาระการประชุม โดยให้หน่วยงาน/
กรรมการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายใน 10 วันก่อนจะมีการประชุม 

2 เมื่อหน่วยงาน/กรรมการได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสาร
การประชุม เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะดำเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ และรวบรวมเรื่องเพื่อจัดบรรจุระเบียบ
วาระการประชุม 

3. สรุปเรื่องท่ีส่งเข้าระเบียบวาระการประชุมเสนอเลขานุการ และประธาน ของ
คณะกรรมการแต่ละชุด 

4. จัดทำหนังสือเชิญประชุมโดยระบุวัน เวลา และสถานท่ี พร้อมแนบระเบียบวาระการ
ประชุม 

5. จัดทำหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ 
5.1 ค่าเบ้ียประชุม 
5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
5.3 ค่าอาหารกลางวัน (กรณีท่ีมีการประชุมต่อเนื่องตลอดวัน หรือประชุมเวลาเท่ียง) 
5.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
5.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ถ้าม)ี 

6. จัดทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
7. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องท่ีเสนอเข้าระเบียบวาระการประชุม  พร้อมอ้างอิงข้อกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
8. ต้ังประเด็นเสนอท่ีประชุม 

          9. เตรียมเอกสารอ้างอิง (ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 

10. จัดทำต้นฉบับเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ 
10.1 พิมพ์เอกสาร 
10.2 ตรวจทานต้นฉบับเบื้องต้น  และเสนอต้นฉบับเอกสารต่อผู้บังคับบัญชา/

ผู้ช่วยเลขานุการ หรือเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละชุดพิจารณา 



 
 
 

10.3 จัดทำสำเนาเอกสารประกอบการประชุมตามจำนวนกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ท่ีเข้าร่วมประชุม 

10.4 เข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม 
10.5 ติดหมายเลขตามวาระการประชุม 

11. จัดทำหนังสือส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า 
12. ติดตามผลการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ 
 
13. ติดต่อประสานงานการใช้ยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ – ส่ง 

กรรมการ และการติดต่อประสานงานอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
14. ติดต่อประสานงานและจองห้องพักสำหรับกรรมการ เพื่ออำนวยความสะดวกกรรมการ(ถ้ามี) 
15. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าเบ้ียประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอื่น ๆ 
16. จัดทำทะเบียนลงช่ือผู้เข้าประชุม 
17. จัดทำป้ายช่ือกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม และแผนผังท่ีนั่ง (กรณีประชุมงานเฉพาะกิจ) 
18. ยืมเงินทดรองจ่าย 
19. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานท่ีและอุปกรณ์ 
20. จัดทำหนังสือขออนุญาตต่อประธานกรรมการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
21. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
22. จัดเตรียมรายงานการเดินทางให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
23. จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน (ถ้ามี) และอาหารเล้ียงรับรอง (ถ้ามี) 
24. อำนวยความสะดวกและต้อนรับผู้เข้าประชุม 

24.1 รับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม 
24.2 จ่ายค่าเบ้ียประชุม 
24.3 จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี) 

 
 

 
 
 


