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คูมือการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานชวยอํานวยการ

1. ชื่องาน : งานการประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อให การประชุมของสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาเป นไปดว ยความเรียบร อยและ
มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม การดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด เตรี ย มวาระการประชุ ม เชิ ญ ประชุ ม
การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ การเงิน การจัดทํามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคําสั่ง
ประกาศ และการจัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวของ และ
คําสั่ง/ประกาศลงในแผนบันทึกขอมูล(CD)
4. คําจํากัดความ
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาหนาที่” หมายถึง ผูอํา นวยการกลุ มและเจ า หน า ที่กลุ ม งานในสํ า นั กงานเขต
พื้นที่การศึกษา
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุ ม ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาลูกจ า งประจํา ลู กจา งชั่ วคราวและการประชุ ม ผู บริ ห ารสถานศึกษาในสั งกัดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจาหนาที่ประสานงานกับกลุมตาง ๆ ใหจัดสงวาระการประชุมภายในเวลาที่กําหนด
(กอนการประชุม 2 สัปดาห)
5.2 เจาหนาที่รวบรวมขอมูล ประเด็น และผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เกี่ยวของ และตรวจสอบความถูกตอง จัดทําตนฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจาหนาที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมตนฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการพิจารณา และนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุม
และลงนามในหนังสือเชิญประชุม
5.5 เจาหนาที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมเสนอผูอํานวยการกลุมอํานวยการ เชิญผูบริหาร
สถานศึกษาและผูอํานวยการกลุม
5.6 เจาหนาที่นําตนฉบับและระเบียบวาระการประชุมสงฝายผลิตเอกสารจัดทําสําเนา
และตรวจสอบความถูกตอง
5.7 เจาหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระใหแกผูบริหารสถานศึกษา
และผูอํานวยการกลุม (กอนการประชุม 1 สัปดาห)
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

5.8 เจาหนาที่ประสานผูบริหารสถานศึกษาและผูอํานวยการกลุมเพื่อขอคํายืนยัน การ
เขารวมประชุม (กอนการประชุม 1-2 วัน)
5.9 เจาหนาที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
5.9.1 จัดทํา power point เพื่อนําเสนอระหวางการประชุม
5.9.2 เตรียมปายชื่อ
5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
5.9.4 จัดเตรียมคาเบี้ยประชุม / คาพาหนะ
5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเขาประชุม
5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
5.10 เจาหนาที่ดําเนินการในวันประชุม
5.10.1 จัดหองประชุม
5.10.2 อํานวยความสะดวกระหวางการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
5.11 เจาหนาที่ดําเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ
5.12 เจาหนาที่จัดทํามติที่ประชุมโดยยอ (10 วัน) และจัดทํารายงานการประชุม(2 สัปดาห)
และคําสั่ง/ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.12.1 นําเสนอผูอํานวยการกลุมอํานวยการพิจารณาเสนอรองผูอํานวยการกลุม
ในฐานะเลขานุการ
5.12.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คําสั่งและ
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและใหความเห็นชอบ
5.12.3 เจาหนาที่รับเรื่ องคืนแกไข เสนอผูอํานวยการกลุมอํานวยการนําเสนอ
รองผูอํานวยการและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.12.4 ผู อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย อ /
รายงานการประชุม
(1) มติที่ประชุมโดยยอ
- แจงเวียนมติที่ประชุมโดยยอใหผูเขาประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน
7 วัน) และรวบรวมความเห็นของผูเ ขาประชุมที่ขอใหแกไข (ถามี) โดยเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อแกในรายงานการประชุม
- แจงเวียนมติที่ประชุมโดยยอใหกลุมตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

(2) รายงานการประชุม
- เจาหนาที่จัดทํารายงานการประชุมเปนวาระการประชุ มเพื่อเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการกลุม ผูบริหารสถานศึกษา ผูเขาประชุม พิจารณาใหการรับรองในการ
ประชุมครั้งตอไป
(3) คําสั่งและประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแลวดําเนินการ
แจงกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
5.13 เจาหนาที่ดําเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวของ มติที่ประชุม
โดยยอ รายงานการประชุม คําสั่งและประกาศตนฉบับในแฟมและสําเนาในรูปแผนบันทึกขอมูล (CD)
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับกลุมตาง ๆ เพือ่ ใหจัดสงวาระการประชุม
ภายในเวลาที่กําหนด
- รวบรวมวาระขอมูลประเด็นที่กลุมตาง ๆ เสนอ / ตรวจสอบ
ความถูกตองและจัดทําตนฉบับระเบียบวาระการประชุม

เจาหนาที่
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมเสนอตนฉบับระเบียบ
วาระการประชุม

ไมเห็นชอบ

ผอ.กลุมพิจารณา

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
เห็นชอบ
เจาหนาที่
- สงตนฉบับใหฝายผลิตจัดทําสําเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบรอยของรูปเลมและติดดัชนีวาระ
A

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

A
เจาหนาที่
- สงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม
- ประสานเพื่อยืนยันการเขารวมประชุม

เจาหนาที่
- เตรียมการกอนการประชุม
เจาหนาที่
- อํานวยความสะดวกระหวางการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป
เจาหนาที่
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ
เจาหนาที่
- จัดทํามติที่ประชุมโดยยอ/รายงานการประชุม /คําสั่ง / ประกาศ

แกไข
เสนอรอง ผอ.ใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ

แกไข

เสนอ ผอ.เขตใหความเห็นชอบ

B

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

B

เสนอผอ.สพป./สพม.ใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ
กรณีมติที่ประชุมโดย
เจาหนาที่
- แจงเวียนผูเขาประชุมรับรองมติ
- แจงเวียนมติที่ประชุมใหกลุม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่ดาํ เนินการ
ตอไป

กรณีรายงานการประชุม
เจาหนาที่
- จัดทําวาระการประชุมครั้ง
ตอไปเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม

กรณีคําสั่ง/ประกาศ
เจาหนาที่
- จัดทําคําสั่ง / ประกาศตามมติ
ที่ประชุม
แกไข
ผอ.กลุมพิจารณา

แกไ
เห็นชอบ

ผูเขาประชุมแจง
ความเห็นเกี่ยวกับมติ

แกไข
รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา

เห็นชอบ

เห็นชอบ
ประธานที่ประชุม
พิจารณา
เห็นชอบ

จัดเก็บมี/รายงาน/
คําสั่ง/ประกาศในรูป
ของแฟม/CD

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

เจาหนาที่
แจงเวียนคําสั่ง/ประกาศใหกลุม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพือ่
ดําเนินการตอไป

แกไข

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

แบบฟอรมติดตามงาน
แนวปฏิบัติ
หนังสือเชิญประชุม
ตนฉบับระเบียบวาระการประชุม
แบบฟอรมเซ็นชื่อเขาประชุม
มติที่ประชุมโดยยอ
รายงานการประชุม
แบบฟอรมคําสั่ง / ประกาศ
แบบฟอรมแจงความเห็นเกี่ยวกับมติที่ประชุม

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

9 . สรุปมาตรฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงค : เพื่อใหการประชุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
ประสานกับกลุมตาง ๆเพื่อจัดสงวาระการประชุม
ประสานงานการสง
1 วัน
ติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อจัดทําเปนวาระ
วาระการประชุม
การประชุม

2.

รวบรวมและจัดทําวาระการประชุม

3.
เชิญประชุม
4.

5.

ดําเนินการประชุม

ผอ.เขตฯ/ทีประชุม
พิจารณา

รวบรวมวาระการประชุมจากกลุมตาง ๆ ตรวจสอบและจัดทํา
ตนฉบับระเบียบวาระการประชุม
จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมเสนอตนฉบับระเบียบวาระการ
ประชุมใหผเู กี่ยวของเขารวมประชุมทราบกอนการประชุม
1 สัปดาห
จัดเตรียม Power point และเอกสารที่เกี่ยวของในการประชุม
จดบันทึกการประชุม บันทึกเทปและถอดเทปการประชุม จัดทํา
มติที่ประชุมโดยยอ และรายงานการประชุม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจาณาลงนามในมติที่
ประชุม รายงานการประชุม ที่ประชุมพิจารณารับรองมติที่
ประชุม

แจงเวียนมติที่ประชุมโดยยอใหกลุม ตาง ๆทราบ
จัดเก็บมติที่ประชุม
จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงานการประชุม/คําสั่ง/ประกาศในรูป
ไฟลขอมูล (CD)
เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
(ถาไมจบภายใน 1หนา)
6.

รหัสเอกสาร : ……………………………..
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน เจาหนาที่/
ตอราชการและการติดตาม กลุมตาง ๆ
งาน

2 วัน
2 วัน

1 สัปดาห

การรับรูด านนโยบาย
ขอราชการ และการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบตั ิ

เจาหนาที่/
กลุมตาง ๆ
จนท./ผอ.
สพป.สพม./ผู
เขาประชุม
เจาหนาที่

ที่ประชุม/ผอ.
สพป.สพม.

1 วัน

5 นาที

หมายเหตุ

ไดขอสรุปแหงกฎหมาย
นําไปสูการแกไขปญหา
และการปฏิบัตจิ ริง

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เจาหนาที่/
กลุมตาง ๆ

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา

ภาคผนวก ก.
ตารางการวิเคราะหงาน

ตารางการวิเคราะหงาน
ที่

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ตามประกาศ ศธ

2

งานชวยอํานวยการ

งาน/ เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.4 งานการประชุมภายใน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนในการประชุมประชุมบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประชุมรวมกับสถานศึกษา
2. จัดทําปฏิทินกําหนดวัน เวลา ในการประชุม
ตามปปฏิทิน
3. ประสานกับทุกกลมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อรวบรวมรายละเอียดและเอกสารที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุม
4. จัดทําหนังสือเชิญประชุม ประสานงานในการ
จัดสถานที่ประชุมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ
หรืออื่น ๆ แจงผูที่เกี่ยวของทราบถึงวัน เวลา
สถานที่ในการประชุม

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.ผอ./รองผอ./ผอ.กลุม
5. สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ

ตารางการวิเคราะหงาน
ที่

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ตามประกาศ ศธ

2

งานชวยอํานวยการ

งาน/ เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.4 งานการประชุมภายใน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนในการประชุมประชุมบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประชุมรวมกับสถานศึกษา
2. จัดทําปฏิทินกําหนดวัน เวลา ในการประชุม
ตามปปฏิทิน
3. ประสานกับทุกกลมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อรวบรวมรายละเอียดและเอกสารที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุม
4. จัดทําหนังสือเชิญประชุม ประสานงานในการ
จัดสถานที่ประชุมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ
หรืออื่น ๆ แจงผูที่เกี่ยวของทราบถึงวัน เวลา
สถานที่ในการประชุม

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.ผอ./รองผอ./ผอ.กลุม
5. สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ

แบบฟอรมการวิเคราะหงาน
ที่

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ตามประกาศ ศธ

2

งานชวยอํานวยการ

งาน/ เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.4 งานการประชุมภายใน
5. ดําเนินการประชุม จดบันทึกการประชุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกมติที่ประชุมนํารายละเอียดจัดทํารายงาน
การประชุมแจงผูที่เกี่ยวของทราบเพื่อรับรอง
(ตอ)
การประชุม
6. ประสานงานกับทุกกลุมในการติดตามผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เสนอผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและแจงผูที่
เกี่ยวของทราบ
7. ประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินการ
จัดการประชุม เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาตอไป

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ผอ./รองผอ./ผอ.กลุม
5. สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ

