แนวทางการปฏิบัตงิ าน
การจัดประชมผ้
ุ ูบริหาร
กรมชลประทาน

ฝ่ ายช่ วยอํานวยการและประสานราชการ
สํ านักงานเลขานการกรม
ุ

สิ งหาคม ๒๕๕๔

๒

คํานํา
่
ทุกหนวยงานมี
ความจําเป็ นต้องจัดให้มีการประชุ มเพื่อเป็ นเครื่ องมื อสําคัญในการ
่
บริ หารและดําเนิ นการของหนวยงานนั
้ น ๆ กรมชลประทานได้จดั ให้มีการประชุมผูบ้ ริ หารกรมถือ
่
่
่
เป็ นสวนหนึ
่ งของการถายทอดนโยบายของผู
บ้ ริ หารกรมชลประทานไปสู่ การปฏิบตั ิและสามารถชวย
ิ ่ ได้รับมอบหมายวาได้
่ ดาํ เนิ นการไปตามที่ ได้หารื อหรื อตามมติ ที่ประชุ มหรื อไม่
ติ ดตามภารกจที
่ ๆ ด้วย ทั้ งนี้ เพื่อให้การจัดประชุมผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ ยงั ใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานตาง
่
ิ
กรมเกดประสิ
ทธิ ภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ จําเป็ นต้องเริ่ มจากการเตรี ยมการกอนการประชุ
ม การ
่
ดําเนินงานระหวางการประชุ
ม การดําเนินการหลังประชุมและการจัดทํารายงานการประชุม
่ ้ จัดทําขึ้ นเพื่อเป็ นแนวทางในการ
สําหรับแนวทางการปฏิบตั ิงานการจัดประชุมเลมนี
เตรี ยมการจัดประชุมผูบ้ ริ หารกรม เพื่อให้ผจู ้ ดั ประชุมได้ใช้เป็ นเครื่ องมือการตรวจสอบความพร้อม
ิ
ในกระบวนการจัดประชุมของผูบ้ ริ หารกรม ให้เกดประสิ
ทธิ ภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัด
่ ๆ ของกรม
ประชุม รวมทั้ งเป็ นแนวทางในการจัดประชุมตาง
่
แนวทางการปฏิบตั ิงานการจัดประชุมผูบ้ ริ หารกรมชลประทานนี้ เป็ นสวนหนึ
่ งของ
การดํา เนิ น งานตามเกณฑ์พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ หมวด ๖ เพื่ อ ยกระดับ การ
่
ปฏิบตั ิงานของสวนราชการให้
มีระบบการบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศ มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
่
เที ยบเทามาตรฐานสากล
รวมทั้ งยังเป็ นตัวชี้ ว ดั ผลการปฏิ บ ตั ิ ราชการ ตามคํารั บรองการปฏิ บ ตั ิ
ราชการ ของสํานักงานเลขานุการกรมประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๔

่ านวยการและประสานราชการ
ฝ่ ายชวยอํ
สํานักงานเลขานุการกรม

๒

๓

สารบัญ
หน้ า
บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ั
คําจํากดความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Work Flow กระบวนการ
ขั้ นตอนการปฏิบตั ิงาน

๔
๔
๔
๕
๖
๘
๙

๓

๔

แนวทางการปฏิบัติงาน
การจัดประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน
บทนํา
การบริหารจัดการในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน การจัดประชุมคือกลไกสําคัญใน
การระดมความคิด การรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย
วางแผน และตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีรายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมเป็นหลักฐานในการประชุม
หรือการมอบหมายงานให้นําไปปฏิบัติต่อไป

กรอบสําคัญของการจัดประชุมผูบ้ ริหารกรม
การจัดประชุมผู้บริหารกรมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น ผู้ดําเนินการจัด
ประชุมจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งก่อนการประชุม ระหว่างดําเนินการประชุม และหลังการประชุมและการจัดทํา
รายงานการประชุม มีการประสานงานกับผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมอาทิเช่น ศูนย์สารสนเทศ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายการพิมพ์ ฝ่าย
อาคารและสถานที่ โดยมีฝ่ายช่วยอํานวยการและประสานราชการเป็นผู้ประสานงาน และดําเนินการตามขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค์

๑. วัตถุประสงค์
การจัดทําแนวทาง “การจัดประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน” มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่ อ ให้ ก รมชลประทานมี คู่มื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ชั ด เจน ถู ก ต้ อ ง และที่ แ สดงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินการจัดประชุมต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่คุณภาพการ
ให้บริการ และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดประชุม ที่สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กั บผู้เ ข้ า มาปฏิ บัติ ง านใหม่ และผู้ ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การจั ดประชุม เพื่อ พั ฒ นาการทํ างานให้ เป็ นเลิ ศ และใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดของบุคลากร รวมทั้ง เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เข้าใจ และประยุกต์ใช้ในการทํางาน
๓. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และติดตามการดําเนินงานการจัดประชุม ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

๒. ขอบเขต
แนวทางการจัดประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครอบคลุมขั้นตอน ดังนี้
๑. การเตรียมการก่อนการประชุม
๒. การดําเนินการประชุม
๓. การดําเนินการหลังการประชุม
๔. การจัดทํารายงานการประชุม

๔

๕

๓. คําจํากัดความ
คําจํากัดความ

ความหมาย

การประชุม

การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มาพบปะกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด หารือปรึกษาหาข้อยุติในเรื่องต่าง ๆ

รายงานการประชุม

การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อตกลงโดยลงคะแนนออกเสียงรับรอง หรือปฏิเสธญัตติต่าง ๆ วิธีการ
ลงคะแนนทําแบบเปิดเผย หรือลับ แล้วแต่มติที่ประชุม
จํานวนสมาชิกที่เข้าประชุม ทําให้การประชุมนั้นมีผลบังคับได้

มติที่ประชุม
องค์ประชุม
ผู้มาประชุม

ผู้ที่เป็นผู้บริหารกรมหรือผูท้ ี่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ในการออก
เสียงในที่ประชุม

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้ที่เป็นผู้บริหารกรม แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารกรมหรือไมได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม แต่มาประชุม
อาจจะเป็นผู้ติดตามหรือผู้สังเกตการณ์

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จดรายงานการประชุม

ประธาน

ผู้ที่มีหน้าทีท่ ําให้การประชุมดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ต้องสรุป
มติการประชุมที่ชัดเจน สามารถควบคุมสถานการณ์ในห้องประชุมได้ วางตัว
เป็นกลาง มีความยุติธรรม กล้าตัดสินใจ และกําหนดเวลาประชุมตามที่
กําหนดไว้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทุกฝ่าย
ผู้ที่มีหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องต่อที่
ประชุม รวมทัง้ เสนอความคิดเห็นและข้อมูลแก่ประธาน อํานวยความสะดวก
ภายในห้องประชุม ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่เปิดเผยข้อมูลลับทางราชการ

เลขานุการ

๕

๖

คําจํากัดความ
ระเบียบวาระการประชุม

ความหมาย
การจัดลําดับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม โดยประธานเป็นผู้มีอํานาจในการจัด
ระเบียบวาระการประชุม และที่ประชุมพิจารณาได้เฉพาะเรื่องที่มีอยู่ใน
ระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น โดยพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระที่จัดไว้

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานมีบุคลากรและ หน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาท ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน

อักษรย่อ

บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

๑. ประธาน

อธช.

๑.เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
๒.เรียกประชุมตามกําหนดเวลา
๓.ตัดสินข้อโต้แย้งระหว่างการประชุม
๔.จํากัดขอบเขตการประชุมมิให้พูดนอกประเด็น

๒. เลขานุการการ
ประชุม

ลนก.

๑. เป็นผู้แจ้งการลาประชุมของผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบ
๒.จัดทําบันทึกการประชุมแจ้งให้ผู้บริหารกรม
๓. เป็นผู้ประสานงานการประชุม
๔. จัดทําบันทึกแจ้งเวียนรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่ได้กําหนดไว้
๒. แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการประชุม
๓. รับมอบนโยบายจากประธานไปดําเนินการ
๔. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
๔.๑ รองอธิบดี
๔.๒ วิศวกรใหญ่
๔.๓ ผู้ตรวจราชการกรม
๔.๔ ผู้อํานวยการสํานัก
๔.๕ ผู้อํานวยการกอง
๔.๖ ผู้อํานวยการกลุ่ม
๔.๗ ผปพ.สช.
๔.๘ ฝชน.

๖

๗

ชื่อหน่วยงาน

อักษรย่อ

บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

๔. ผู้อํานวยการศูนย์
สารสนเทศ

ผอ.ศท.

๑. จัดเจ้าหน้าที่ดําเนินการถ่ายทอดการประชุม (Video
Conference)
๒. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง
ประชุม
๓. เผยแพร่

๕. หัวหน้ากลุม่ ออกแบบ
และสถาปัตยกรรม

กถ.อบ.

๑.จัดเตรียมสถานที่ประชุม
๒.จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม

๖.หัวหน้ากลุ่ม
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่

ผปพ.สช.

จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพนิ่งการประชุมผู้บริหารกรม

๗. ฝ่ายการพิมพ์

ฝพน.

จัดทําสําเนาเอกสารประกอบการประชุม

๘. ฝ่ายช่วยอํานวยการ
และประสานราชการ

ฝชน.

๑. เป็นผู้ประสานงานการประชุมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการ
ประชุม
๒. เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
๓. อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
๔. จัดทําบันทึกการประชุมแจ้งให้ผู้บริหารกรม

๗

๘

๕. Work Flow กระบวนการ
แผงผังกระบวนงานการจัดประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน
ก่อนการประชุม
ํ
กาหนดการประชุ
ม
จากห้อง อธช.
นําระเบียบวาระการประชุม
เสนอให้อธช.พิจารณา
จัดทําหนังสื อเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุม
่
จัดทําหนังสื อแจ้งหนวยงาน
ี่ อง
ที่เกยวข้
จัดทําหนังสื อขออนุมตั ิเบิก
่ จ่าย
คาใช้

ดําเนินการประชุม
ดําเนินการต้อนรับ
และลงทะเบียนผูเ้ ข้าประชุม
จัดวางป้ ายชื่อ/เอกสารประกอบการ
ํ
ประชุมตามผังที่ได้กาหนดไว้
ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่ องเสี ยง/
ไมโครโฟน
บันทึกเสี ยงการประชุมและจดบันทึก
การประชุม
จบ

่
รวบรวมรายชื่อผูเ้ ข้ารวมประชุ
ม/
ข้อมูลประกอบการประชุม

หลังการประชุม
่
จัดสงเอกสารให้
ผไู้ ม่
มาประชุม

จัดทํารายงานการประชุม
ภายใน ๕ วันทําการ
เสนอรายงานการประชุม
ให้ประธานพิจารณา
แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้
ผูบ้ ริ หารกรมทราบ

็
จัดเกบเอกสารการประชุ
ม

่
จัดทํารายชื่อลงทะเบียนผูเ้ ข้ารวมประชุ
ม/
จัดทําป้ าย / ตรวจสอบชื่อ / ผังที่นงั่
่
ผูเ้ ข้ารวมประชุ
ม

จบ

จัดทําสําเนาเอกสารประกอบการประชุม
โดยฝ่ ายการพิมพ์
ตรวจสอบเอกสาร อุปกรณ์ที่จะ
ใช้ในการประชุม
จบ

๘

๙

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการประชมผ้
ุ ูบริหารกรมมีดังนี้

ขั้นตอนการจัดประชุมผูบ้ ริหารกรมชลประทาน
วิธีการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการจัดประชุม
การเตรียมการก่อนการประชุม
๑. หารือกับประธานหรือทําบันทึกเสนอประธานเพื่อพิจารณา
กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม

ตัวอย่างบันทึกเสนอ
ประธาน

๒. จัดทําร่างระเบียบวาระการประชุมเสนอประธานเพื่อทราบและ
พิจารณาก่อนออกหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
(วาระหลัก และวาระ
เพิ่มเติม)

๓. จองห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งอาหารว่าง
เครื่องดื่ม

จองผ่านสํานักออกแบบฯ
( ห้องประชุมชั้น ๑๔ อาคาร
วิชาการ )

๔. จัดทําหนังสือเชิญประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมหนังสือ ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม
ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าประชุม ทราบโดยตรง
หรือผ่านทาง Website
๕. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าประชุม

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม

๖. จัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ผอ.ศท. จัดประชุมผ่าน VDO Conference ดูแลระบบ
เครื่องเสียง
- ผส.อบ. จัดสถานที่ อาหารว่าง เครื่องดื่ม
- ผส.สช. จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพการประชุมผู้บริหารกรม

ตัวอย่างหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. จัดทําหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีจัดประชุมนอกสถานที่

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ
เบิกค่าใช้จ่าย

๙

ระยะเวลา

๑๐

วิธีการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการจัดประชุม

เอกสารประกอบการประชุม
๘. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และเอกสารประกอบการประชุม
- สถานที่ จัดขนาดห้องประชุมให้เหมาะสมกับผู้เข้าประชุม และ สั่งฝ่ายการพิมพ์ดําเนินการ
จัดทําเป็นรูปเล่ม
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
- จัดเตรียมป้ายชื่อผู้เข้าประชุม บัญชีรายชื่อสําหรับลงทะเบียน
และจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
๙. จัดทํา Power Point ตามวาระการประชุม
๑๐. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดประชุมมีการประสานงาน จัดเตรียมทีมงาน
ต้อนรับ ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม โดยมีการมอบหมายหน้าที่ให้
เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบอย่างชัดเจน หากจัดประชุมนอก
กรม (สชป.) ต้องมีผู้ประสานงานของสํานักงานนั้น ๆ พร้อม
เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อประสานงานได้

ตัวอย่างบันทึกการ
มอบหมายงาน

การดําเนินการประชุม
๑. ตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม เช่น ห้องประชุม อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารแจกที่ประชุม เนื้อหาใน Power Point
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม อาหารและเครื่องดื่ม

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และ
หน้า Website การประชุม
และทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในห้องประชุม

๒. การต้อนรับและลงทะเบียนผู้เข้าประชุม โดยผู้เข้าประชุมทุกคน
ต้องเซ็นชื่อลงทะเบียนในแฟ้มบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม

แฟ้มบัญชีรายชื่อผู้เข้า
ประชุม

๓. ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม
๔. จดบันทึกการประชุมตามประเด็นและเนื้อหาของที่ประชุม

๑๐

ระยะเวลา

๑๑

วิธีการ
เอกสาร/แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการจัดประชุม

ระยะเวลา

การดําเนินการหลังการประชุม
๑. จัดทํารายงานการประชุม และตรวจสอบรายงานการประชุม

ถอดเทป หรือใช้ file บันทึก
การประชุม

๒. ส่งรายงานการประชุมเผยแพร่ทาง Website กรมชลประทาน

ตัวอย่างรายงานการประชุม

๓. สรุปผลประเมินการจัดประชุม เสนอ อธช. ทราบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

๔. สรุปค่าใช้จ่ายในการประชุม และการดําเนินการเบิกจ่าย
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กรณีจัดประชุมนอกกรม (สชป.)

การเขียนรายงานการประชุม
ความหมายของคําว่า “รายงานการประชุม”
รายงานการประชุม มีความหมายที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ ว่า การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
๑. รายงานการประชุมให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือการประชุมของคณะนั้น เช่น การประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทาน
๒. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข ๑ เรียงลําดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปี
พุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งที่ ๑ ใหม่ เช่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
๓. เมื่อ ให้ลงวัน เดื อน ปี ที่ประชุ ม โดยลงวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตั วเลขปี
พุทธศักราช เช่น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๔. ณ ให้ลงสถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุม
๕. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและตําแหน่งของผู้เข้าประชุมผู้บริหารกรม
๖. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่ง พร้อมทั้งเหตุผล(ถ้ามี) หากมีผู้แทนถือว่าเป็นผู้มาประชุม
๗. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและตําแหน่งผู้ที่ที่มิได้รับการมอบหมายให้เข้าประชุมผู้บริหารกรม
๘. เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
๙. ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ประชุมกับ
มติหรือข้อสรุปที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลําดับประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑๑

๑๒

๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒) เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๓) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๑๐. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
๑๑. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมในครั้งนั้น
การจดรายงานการประชุม อาจทําได้ ๓ วิธี
วิธีที่ ๑ จดอย่างละเอียดทุกคําพูด มักจะใช้ในการประชุมที่สําคัญและด้านกฎหมาย เช่น การประชุมรัฐสภา
วุฒิสภาเป็นต้น ต้องจดละเอียดทุกคําพูดไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน
วิธีที่ ๒ จดอย่างย่อ เป็นการจดเฉพาะประเด็นที่สําคัญ ผู้จดจะสรุปเนื้อหาให้กระชับ อ่านง่าย ผู้อ่านจะ
เข้าใจเหตุการณ์และที่มาของการลงมติอย่างชัดเจน เช่น การประชุมผู้บริหารกรม การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
วิธีที่ ๓ จดแต่เหตุผลและมติ วิธีนี้เป็นวิธีที่สั้นที่สุด มักจะใช้ในการประชุมที่ไม่มีการอภิปรายมากนักหรือมี
ระเบียบวาระมากจนเกินไปไม่สามารถจดแบบวิธีที่ ๒ ได้
การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได้ ๓ วิธี
๑. รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใช้สําหรับกรณีเรื่องเร่งด่วน ให้ประธานหรือเลขานุการของที่ประชุมอ่าน
สรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
๒. รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธานหรือเลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมาให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง
๓. รั บรองโดยการแจ้ งเวียน ใช้ใ นกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไปหรือมีแ ต่ยังไม่ได้กําหนดระยะเวลา
เลขานุการส่งรายงานการประชุมนําลง Intranet ของกรม
รายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อประธานกล่าวเปิดการประชุม หากมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบอาทิเช่น มีเรื่องสําคัญที่ต้องการให้
นําไปปฏิบัติ การมอบหมายงาน เรื่องที่น่าสนใจ เรื่องที่ประธานได้เข้าร่วมประชุมที่สําคัญ การประกาศเกียรติ
คุณบุคลากร หรือการแนะนําผู้บริหารคนใหม่ ในวาระนี้ไม่ใช่เรื่องการพิจารณา จึงไม่มีมติที่ประชุม
ถ้าไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม ก็เขียนว่า “ไม่มี”
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานจะเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่มี(กรณีที่มีการประชุม
ครั้งแรก) โดยอาจให้พิจารณาทีละหน้าในกรณีที่ไม่ได้แจกรายงานล่วงหน้า หรือรวบยอดทั้งฉบับ หากมีผู้เสนอขอ
แก้ไข เลขานุการจะต้องบันทึกข้อความที่แก้ไขอย่างละเอียด ในระเบียบวาระนี้จะลงท้ายว่า “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่............. โดยมีการแก้ไข (หรือไม่มีการแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
บางแห่ งใช้คํ าว่ า “เรื่องสืบเนื่อง” คื อเป็นการสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ แ ล้ว เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมครั้งก่อน แต่การใช้คําว่า “ เรื่องสืบเนื่อง” อาจจะทําให้สับสน โดยมี
การนําเอาเรื่องที่เลื่อนจากการประชุมครั้งก่อนมาพิจารณาและลงมติในวาระนี้ ทําให้สับสนกับวาระที่ ๔ ซึ่งเป็น
เรื่องเพื่อพิจารณาโดยเฉพาะ
๑๒

๑๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการจะต้องส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ผู้ประชุมล่วงหน้า หากข้อมูลมีเป็นจํานวนมากจะต้อง
สรุปสาระสําคัญให้ด้วย หัวข้อต่าง ๆ ที่จะนํามาพิจารณาจะต้องตั้งชื่อเรื่องกระชับชัดเจน เมื่อผู้เกี่ยวข้องอ่านก็จะ
ทราบทันทีว่าเป็นเรื่องใด ในระเบียบวาระนี้จะลงท้ายด้วยมติที่ประชุมเช่น “ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ” หรือ “ที่
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ ๑...๒...๓...” มติที่ประชุมจะต้องกระชับและชัดเจน มีการมอบหมายให้ทําอะไร ให้
แล้วเสร็จเมื่อไหร่ อย่างไร เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระนี้อาจเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สําคัญมิได้แจ้งล่วงหน้า อาจจะเป็นทั้งเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา
การนัดหมาย ในวาระนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
รายงานการประชุมที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
๑. เนื้อหาถูกต้อง ตรงตามที่ประชุมอภิปราย มติถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนทุกประเด็น
๒. เที่ยงตรง ผู้จดรายงานการประชุมต้องมีใจเป็นกลางไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่นําข้อคิดเห็น
ของตนเองใส่ในรายงานการประชุม
๓. ชัดเจน และเข้าใจง่าย ผู้จดควรคํานึงถึงผู้อ่านเป็นสําคัญ แม้มิได้เข้าประชุมก็สามารถอ่านรายงานการ
ประชุมได้เข้าใจ และสามารถนํามติที่ประชุมไปปฏิบัติได้
๔. ใช้ภาษาดี ควรใช้ภาษาราชการ (ภาษาเขียน)ที่สั้น กระชับ ตรงประเด็นและสุภาพ เป็นประโยคบอกเล่า
ที่เรียบง่าย ควรใช้ประโยคข้อความเดียวที่ไม่มีคําเชื่อมมาก นอกจากนี้จะต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง
๕. มีหัวข้อย่อยทุกเรื่อง ผู้จดควรตั้งหัวข้อย่อยทุกเรื่อง เพื่อให้สะดวกในการอ้างอิงภายหลังและทําให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องทันที
ข้อแนะนําในการเขียนรายงานการประชุม
๑. วันเวลาประชุม มีการใช้คําว่า “ เปิด – ปิดประชุม” ที่ถูกต้องเป็น เริ่มประชุมและเลิกประชุม ส่วนคําว่า
เปิด – ปิด ควรใช้ในกรณีของประธานคือ ประธานกล่าวเปิด – ปิดการประชุม
การเขียนตัวเลขเวลา ต้องเขียน ๐๙.๐๐ น. ไมใช่ ๙.๐๐ น. และเขียนตามจริงไม่ใช่ตามเวลาที่นัดหมาย
เศษของนาทีอนุโลมเป็นเลข ๐ หรือ ๕
๒. ผู้มาประชุม จะต้องเขียนว่า ผู้มาประชุม ไม่ใช่ ผู้เข้าประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม
เท่านั้น

๑๓

๑๔

ภาคผนวก
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