
 
มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบรกิำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรประชุม 

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.01.009 

 
 

 
วันที่บงัคับใช ้

29/3/64 

 
เขียนโดย : เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไป 
ควบคุมโดย :  หวัหน้ำส ำนักงำน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้หน่วยงำนที่จะจัดประชุมมีกระบวนงำนจัดประชุมที่เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติให้เป็นแนวทำง 
เดียวกัน 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจกระบวนกำรหรือข้ันตอนและน ำไปปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดประชุม 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลำดของวำระกำรประชุม (ไม่เกินร้อยละ 3) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกำรประชุม คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ โดยมีผู้อ ำนวยกำรเป็นประธำน และร่วมกันหำแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำเรื่องต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินกำรที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำย หรือมติที่
ประชุม แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดงำน และมำตรฐำนคุณภำพงำนวิธีกำรจัดประชุม 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้  
1. ก่อนกำรประชุม (กำรเตรียมกำร ก ำหนดวัตถุประสงค์และวำระกำรประชุม ประสำนคณะกรรมกำร/
หน่วยงำนว่ำมีวำระอ่ืนน ำเข้ำหรือไม่ เวียนแจ้งก ำหนดกำรประชุม จัดท ำเนื้อหำตำมวำระ จัดเตรียมระเบียบ
วำระและเอกสำรประกอบกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม)  
2. ระหว่ำงกำรประชุม (ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ) 
3. หลังกำรประชุม (บันทึกผลและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม แจ้งมติที่ประชุม ติดตำมเรื่องตำมมติที่
ประชุม) 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ประชุม หมำยถึง มำรวมกันหรือเรียกให้มำรวมกันเพ่ือประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือมำร่วมพบกันเพ่ือ
ปรึกษำหำรือ  
กำรประชุม หมำยถึง กำรที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยนระดมควำมคิดเห็นตำม
วันเวลำและสถำนที่ที่ก ำหนดอย่ำงเป็นระบบและมีจุดม่งหมำย 
ประธำนในที่ประชุม หมำยถึง ประธำนคณะกรรมกำร หรือ กรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมตำม 
ที่กฎหมำยก ำหนด 
องค์ประชุม หมำยถึง คณะกรรมกำรหรือสมำชิกผู้มีหน้ำที่ต้องเข้ำประชุม ได้แก่ ประธำน รองประธำน (ถ้ำมี) 
กรรมกำรหรือสมำชิก เลขำนุกำร ที่มำประชุมตำมข้อบังคับกำรประชุมที่ก ำหนดไว้ เช่น กรรมกำรต้องมำ
ประชุมอย่ำงน้อยครึ่งหนึ่งถึงจะถือว่ำเป็นองค์ประชุม 
ระเบียบวำระกำรประชุม หมำยถงึ เรื่องที่น ำมำปรึกษำหำรือกันในที่ประชุมโดยเรียงหัวเรื่องตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญหรือควำมสนใจเรื่องที่จะประชุม 
มติที่ประชุม หมำยถึง ข้อตกลงของที่ประชุมในประเด็นต่ำง ๆ กำรออกเสียงลงมติในเรื่องต่ำง ๆ ถือเสียง
ส่วนมำกของที่ประชุม ถ้ำทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วย เรียกว่ำ มติเป็นเอกฉันท์ กำรลงมติอำจเป็นกำรลงมติ 
โดยเปิดเผยหรือเป็นควำมลับ เมื่อที่ประชุมออกเสียงแล้วถือว่ำ มติที่ออกเสียงในที่ประชุมสำมำรถน ำไปปฏิบัติ 
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ต่อไปได้ ในกรณีท่ีมติที่ประชุมเท่ำกัน ซึ่งจ ำเป็นต้องเลือกทำงเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งประธำนในที่ประชุม
สำมำรถพิจำรณำออกเสียงเพ่ิมได้อีกหนึ่งเสียง 
รำยงำนกำรประชุม หมำยถึง รำยงำนซึ่งจดบันทึกเก่ียวกับกำรลงควำมเห็น และกำรอภิปรำยของสมำชิก 
ในที่ประชุม รวมถึงมติและแนวควำมคิดท่ีตัดสินใจในที่ประชุมนั้น ๆ โดยจะมีเลขำนุกำรเป็นผู้ที่ท ำหน้ำที่ส ำคัญ 
ในกำรจดบันทึก รำยงำนกำรประชุมนั้นจะจดบันทึกและเขียนเรียบเรียงรำยละเอียดที่ได้อภิปรำยในที่ประชุม 
ออกมำในรูปแบบรำยงำน โดยเรียงล ำดับหัวข้อตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่ได้ก ำหนดไว้ กำรบันทึกนั้น
จะต้องครอบคลุมทุกประเด็นที่มีควำมส ำคัญในกำรอภิปรำยในที่ประชุมอย่ำงละเอียดและชัดเจน ตัวอย่ำงเช่น 
ใครเสนอ แนวคิดอะไร อย่ำงไร กำรตัดสินใจเป็นอย่ำงไร มีแนวทำง แก้ปัญหำหรือไม่ อย่ำงไร สรุป
กระบวนกำรเป็นอย่ำงไร มติว่ำอย่ำงไร เป็นต้น 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-manage) หมำยถึง กำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือผ่ำนระบบสื่อสำร
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำร / คณะกรรมกำร : พิจำรณำ / เสนอ / อนุมัติ / สั่งกำร ในที่ประชุม 
ฝ่ำยเลขำนุกำร : ควบคุม ก ำกับ และดูแลกำรประชุม และจดวำระกำรประชุม พร้อมกับกำรท ำรำยงำนกำร
ประชุม 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : แจ้งเวียนรำยงำนกำรประชุม 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
2. วำระกำรประชุม 
3. รำยงำนกำรประชุม 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. วำระกำรประชุม 
2. รำยงำนกำรประชุม 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
กำรประชุม เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน

ทั่วไป 
ห้องจัดเก็บเอกสำรของ

หน่วยงำน 
5 ปี เรียงตำมปีและกำรจัด

ประชุมของแต่ละ
คณะกรรมกำรแต่ละชุด  

 
  



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 
 
 

  

1. ผู้ช่วยเลขำนุ
กำร 

 
 
 
 

กำรเตรียมกำรก่อนกำรประชุม  
1. หำรือกับประธำนเพื่อก ำหนดวำระในกำรประชุม โดย
ก ำหนดวันเวลำประชุม 
2. ตรวจสอบเวลำผู้เขำ้ประชุมเบื้องต้น 
3. จองห้องประชุม อปุกรณ์โสต รวมทั้งเครื่องดื่มและอำหำร
ว่ำง 
4. เชิญประชุม โดยกำรท ำหนังสือเชิญประชุม 
5. จัดเตรียมใบลงทะเบียนและใบเซ็นชื่อรับเงิน พร้อมขอเบิก
เงินส ำรองจ่ำยจำกเจ้ำหนำ้ที่กำรเงินฝ่ำยฯ ตำมจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

10-20 นำที 1. หนังสือเชิญประชุม 
2. วำระกำรประชุม 
3. ใบลงทะเบียนและ
เอกสำรทำงกำรเงิน 

2. 
 
 
 

เลขำนุกำร 
 

 
                             
 
 
 
 
 

กำรเตรียมเนื้อหำกำรประชุม 
1. สอบถำมประธำน เพื่อก ำหนดเนื้อหำที่จ ำเป็นของแต่ละ
วำระ 
2. รวบรวมเน้ือหำตำมวำระ 
3. น ำเนื้อหำตำมวำระขึ้น Drive กำรประชุม 
4. แจ้งประธำนเพือ่ตรวจสอบเนื้อหำที่ขึน้ Drive 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

วำระกำรประชุม 

3. 
 
 

 

ผู้ช่วยเลขำนุ
กำร/

เลขำนุกำร 

 1. ผู้ช่วยเลขำนุกำรตรวจสอบควำมพรอ้มก่อนกำรประชุม 
เช่น ห้องประชุม อุปกรณ์โสตฯ เนื้อหำใน web อำหำรและ
เครื่องดื่ม 
2. เลขำนุกำรกำรเตรียมไฟล์ข้อมูลส ำหรับบันทึกกำรประชุม 
3. ประธำนด ำเนินกำรประชุมตำมวำระ 
4. เลขำนุกำรบันทึกกำรประชุมตำมประเด็น และเนื้อหำ 
5. ประธำนสรุปกำรประชุม 

1 วัน บันทึกกำรประชุม 

4. ผู้ช่วยเลขำนุ
กำร/

เลขำนุกำร 

 1. ผู้ช่วยเลขำนุกำรน ำไฟล์บันทึกกำรประชุมมำเพิ่มเติม
รำยละเอียดที่มกีำรอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น หรือมีมติใน
ที่ประชุม 
2. ผู้ช่วยเลขำนุสรุปเนื้อหำกำรประชุม 
3. เลขำนุกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
4. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปแจ้งเวยีนรำยงำนกำรประชุม 

1 วัน รำยงำนกำรประชุม 

5. เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

 -เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปจัดท ำหนังสอืขออนุมัติเบิก
จ่ำยเงินเพื่อเป็นค่ำเบี้ยประชุม เสนอผู้อ ำนวยกำร 
-เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปจัดส่งเอกสำรที่กองคลัง 

1-2 นำท ี
 
 

1. หนังสือรำชกำร 
 

    
 
 
 

  

 

รับแจ้งเตรียมกำรประชุม 
 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบเนื้อหำ
วำระกำรประชุม 

กำรด ำเนินกำรประชุม 

จบ 

กำรท ำเบิกจ่ำยเบีย้ประชุม 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 


