คูมือการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพยสิน

จัดทําโดย
งานการประชุม
สวนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
งานการประชุม ส่วนบริหารงานกลาง
1. ความเป็นมา
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารการเงิน และทรั พ ย์ สิ น เป็ น การประชุ ม ระดับ มหาวิ ท ยาลั ย
มี อ ธิ การบดีเ ป็น ประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัยทํ าหน้ าที่คณะกรรมการบริ หาร
การเงินและทรัพย์สิน และให้ผู้อํานวยการส่วนการคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน ได้ศึกษา ทําความเข้าใจ
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเป็นการจัดการความรู้ให้อยู่กับองค์กรและสามารถถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป
3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. ขอบเขต
ใช้ปฏิบัติใน งานการประชุม ส่วนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูอ้ ํานวยการส่วนงานที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกา
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่งานการประชุม

=
=
=
=

พิจารณาอนุมตั ิ/สั่งการ
พิจารณาตรวจสอบ
พิจารณาเบื้องต้น
จัดประชุม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานโดยยึดตามปฏิทินการประชุมที่คณะกรรมการฯ กําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมเป็นหลัก โดยจัดประชุมทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
สําหรับปี พ.ศ. 2560 มีกําหนดการประชุมดังนี้
วัน / เดือน
การประชุม

คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน

ม.ค.

16

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

20
20
19 15 19 17 21
18
16
20
18
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์

หมายเหตุ
วันจันทร์
สัปดาห์ที่ 3
เวลา 10.30 น.
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทําหน้าทีค่ ณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และให้ผอู้ ํานวยการส่วนการคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) บริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(2) อนุมตั อิ ตั ราเรียกเก็บเงินรายได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ ยกเว้น การกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่ออนุมัติแล้วให้มหาวิทยาลัยจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) อนุมัตหิ ลักเกณฑ์ วิธีการบริหารและการจ่ายเงินรายได้ ยกเว้น เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงในมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่ออนุมัติแล้วให้มหาวิทยาลัยจัดทําเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
(4) แต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการใดๆอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้เงินกองทุนคงยอดเงินต้น เพือ่ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
(6) กําหนดวงเงินจัดสรรเงินรายได้จากงบประมาณรายรับ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
และสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 14 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับนี้ ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

รายละเอียดขั้นตอนการจัดประชุม
ขั้นตอน
รายละเอียดงาน
เวลาที่ใช้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่
ดําเนินการ
1 จัดทําปฏิทินการประชุมตลอดทั้งปีนําเสนอคณะกรรมการฯ
1 ช.ม.
งานการประชุม
โดยจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมในเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2 จองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ตลอดทัง้ ปี (12 ครั้ง)
1 ช.ม.
ส่วนพัฒนากายภาพ
ในระบบจองห้องออนไลน์
30 นาที
งานการประชุม
3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมถึงกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม และ
Upload ขึ้นระบบงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Meeting)
3.1 บันทึกข้อความสําหรับกรรมการภายในและผู้เข้าร่วม
3.2 นําเสนอ 1. หัวหน้างานการประชุม 2. ผอ.ส่วนบริหารงานกลาง
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารลงนาม
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รายละเอียดงาน
เวลาที่ใช้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ที่
ดําเนินการ
4 ขอให้ดําเนินการจัดเลี้ยงประชุม
10 นาที ส่วนบริหารงานกลาง
4.1 กรอบข้อมูลตามแบบขอใช้บริการจัดเลี้ยงประชุม
ของส่วนบริหารงานกลาง
4.2 แนบรายชื่อผู้เข้าประชุม
5 วัน
งานการประชุม
5 จัดทําระเบียบวาระการประชุมเป็นรูปเล่มและในระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
7.1 นําระเบียบวาระออกจากระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
7.2 จัดรูปแบบ ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข
7.3 นําเสนอ 1. หัวหน้างานการประชุม 2. ผอ.ส่วนบริหารงานกลาง
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารอนุมตั ิ
7.4 จัดทํารูปเล่มระเบียบวาระการประชุม
7.5 นําไฟล์ระเบียบวาระขึ้นระบบงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
6 จัดทําทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประชุม
10 นาที
งานการประชุม
7 ดําเนินการจัดประชุม (วันประชุม)
4 ช.ม.
งานการประชุม
8 ถอดเทปการประชุม
5 วัน
งานการประชุม
9 จัดทําแบบตรวจสอบมติที่ประชุมส่งให้หน่วยงานต้นเรื่องตรวจสอบ
3 วัน
งานการประชุม
11.1 ผ่านหัวหน้างานการประชุม
11.2 ผ่านผู้อาํ นวยการส่วนบริหารงานกลาง
10 จัดทําหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารลงนาม
3 วัน
งานการประชุม
12.1 ผ่านหัวหน้างานการประชุม
12.2 ผ่านผู้อาํ นวยการส่วนบริหารงานกลาง
12.3 นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารลงนาม
11 จัดทํารายงานการประชุม
5 วัน
งานการประชุม
3 วัน
รองอธิการบดี
12 นําเสนอรายงานการประชุมให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนาม
14.1 ผ่านหัวหน้างานการประชุม
14.2 ผ่านผู้อาํ นวยการส่วนบริหารงานกลาง
14.3 นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารลงนาม
13 นําเสนอรายงานการประชุมทีผ่ ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว
1 วัน
ประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการลงนาม และ Upload ขึ้นระบบงานการประชุม
บริหารมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Meeting)
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คู่มือการใช้บริการ
เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุม
งานการประชุม ส่วนบริหารงานกลาง
เริ่มการทํางาน

คณะกรรมการฯ กําหนดวันเวลาประชุม

จัดทําปฏิทินการประชุมตลอดทั้งปี
นําเสนอคณะกรรมการฯ
จองห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ตลอดทั้งปี
ในระบบจองห้องออนไลน์

จัดทําหนังสือเชิญประชุมและเชิญประชุม
ถึงกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ขอให้ดําเนินการจัดเลี้ยงประชุมตามแบบขอใช้
บริการจัดเลี้ยงประชุมของส่วนบริหารงานกลาง

A

5

A
จัดทําระเบียบวาระการประชุมเป็นรูปเล่ม และ
Upload ขึ้นในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

จัดทําทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประชุม
ดําเนินการจัดประชุม (วันประชุม)

ถอดเทปการประชุม

จัดทําแบบตรวจสอบมติที่ประชุม

จัดทําหนังสือแจ้งมติที่ประชุม

จัดทํารายงานการประชุม
นําเสนอรายงานการประชุมให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนาม และ Upload ขึ้นระบบงานการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Meeting)

จบการทํางาน

6

6. นิยามศัพท์เฉพาะ -7. แบบฟอร์มที่ใช้ 1. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุม (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ส่วนบริหารงานกลาง http://general.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=14770)
2. แบบขอใช้บริการจัดเลี้ยงประชุมของส่วนบริหารงานกลาง (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ส่วนบริหารงานกลาง http://general.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=14770)
3. แบบสัญญายืมเงินของส่วนการคลัง (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ส่วนการคลัง
http://fin.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6508

8. ภาคผนวก

--

-----------------------------------------

