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๑. ชื่องาน :  งานการประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. วัตถุประสงค ์

         เพ่ือให้การประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ 

๓. ขอบเขตของงาน 
         ครอบคลุมการด าเนินงานที่เก่ียวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม  การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ              
อุปกรณ  ์การเงิน การจัดท ามติท่ีประชุม รายงานการประชุม การออกค าสั่ง  ประกาศ และการจัดเก็บวาระ การ
ประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เก่ียวข้อง และ ค าสั่ง/ประกาศลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 

๔. ค าจ ากัดความ 

          “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข ้าราชการครูและบุคลากรทางการ  ศึกษาลูกจ ้างประจ า ลูกจ ้างชั่วคราว
และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่ก าหนด (ก่อนการประชุม 2 
สัปดาห์)  
          5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข ้อมูล ประเด็น และผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษาที่เก่ียวข ้อง 
และตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม  
          5.3 เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร ้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอ  ผู้อ านวยการกลุ ่ม 
อ านวยการพิจารณา และน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
          5.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุม  และลงนามใน
หนังสือเชิญประชุม  
          5.5 เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญประชุมเสนอผู ้อ านวยการกลุ ่มอ านวยการ   เชิญผู ้บริหารสถานศึกษาและ               
ผู้อานวยการกลุ่ม  
          5.6 เจ้าหน้าที่น าต ้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส ่งฝายผลิตเอกสารจัดท าส าเนา  และตรวจสอบ
ความถูกต้อง  
          5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให ้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู ้อ านวยการกลุ ่ม 
(ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์) 
          5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มเพ่ือขอค ายืนยัน การเข้าร่วมประชุม (ก ่อน
การประชุม 1-2 วัน)  
          5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้  
                5.9.1 จัดท า power point เพ่ือน าเสนอระหว่างการประชุม  
                5.9.2 เตรียมปายชื่อ  
                5.9.3 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
                5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ  
                5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม  
               5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
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              5.10 เจ้าหน้าที่ด าเนินการในวันประชุม  
                       5.10.1 จัดห้องประชุม  
                       5.10.2 อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม  
                       5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม  
             5.11 เจ้าหน้าที่ด าเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์  
             5.12 เจ้าหน้าที่จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดท ารายงานการประชุม( 2 สัปดาห์) และค าสั่ง/
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้  
                     5.12.1 น าเสนอผู ้อ านวยการกลุ ่มอ านวยการพิจารณาเสนอรองผู ้อ านวยการกลุ ่ม ในฐานะ
เลขานุการ  
                     5.12.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / ค าสั่งและ  ประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ  
                     5.12.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก ้ไข เสนอผู ้อ านวยการกลุ ่มอ านวยการน าเสนอ  รองผู ้อ านวยการ
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
                    5.12.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ / รายงานการประชุม  
                               (1) มติที่ประชุมโดยย่อ 
                                    - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย ่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน  7 วัน) และ
รวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้าม)ี โดยเสนอผู ้อ านวยการส านักงานเขต  พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแก ้ใน
รายงานการประชุม 
                                   -แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย ่อให ้กลุ ่มต ่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                               (2) รายงานการประชุม  
                                   - เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมเป นวาระการประชุมเพื่อเสนอ  ผู้อ านวยการ
ส านักงานผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการ ประชุมครั้งต่อไป  
                               (3) ค าสั่งและประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                    - เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามแล้วด าเนินการ แจ้งกลุ่มต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป  
                     5.13 เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เก่ียวข้อง มติที่ประชุม  โดยย่อ รายงาน
การประชุม ค าสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟมและส าเนาในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
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        ๖.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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   ๙.  สรุปมาตรฐานของ ส านักงานเขตพื้นที่ 

 ชื่องาน   การประชุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒     กลุ่มอ านวยการ 

   วตัถุประสงค์ : เพื่อให้การประชุมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
    


