คูมือการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการสวัสดิการ

จัดทําโดย
งานการประชุม
สวนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการ
งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง
1. ความเปนมา
การประชุ ม คณะกรรมการอํ านวยการสวั ส ดิ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย เป น การประชุ ม ระดับ มหาวิ ทยาลั น
มี อ ธิก ารบดีเ ปน ประธานกรรมการ ซึ ่ง คณะกรรมการฯ มีห นา ที ่ใ หคํ า ปรึก ษา แนะนํ า และสนับ สนุน
การดําเนินงานของสวนงาน

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อถายทอดใหผูปฏิบัติงานใหมหรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานแทน ไดศึกษา ทําความเขาใจ
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางตอเนื่อง
2. เพื่อเปนการจัดการความรูใหอยูกับองคกรและสามารถถายทอดใหผูปฏิบัติงานรุนตอไป
3. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. ขอบเขต
ใชปฏิบัติใน งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. หนาที่ผูรับผิดชอบ
1. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
2. หัวหนางาน
3. เจาหนาที่งานการประชุม

=
=
=

พิจารณาอนุมัติ/สั่งการ
พิจารณาเบื้องตน
จัดประชุม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานโดยยึดตามปฏิทินการประชุมที่คณะกรรมการฯ กําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชุม
เปนหลัก โดยจัดประชุมทุกวันจันทรสัปดาหที่ 3 ของทุกเดือน ในเวลาตอจากการประชุม คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพยสิน สําหรับป พ.ศ. 2560 มีกําหนดการประชุมดังนี้
การประชุม

วัน / เดือน

คณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
20

19
องครักษ

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
18

หมายเหตุ

วันจันทรสัปดาหที่ 3
18
ประชุมทุก 3 เดือน
องครักษ ตอจาก คกก.บริหาร
การเงินและทรัพยสิน
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541)
ขอ 6 คณะกรรมการประกอบดวย
(1) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ใหกํากับดูแลการจัดสวัสดิการ
เปนรองประธานกรรมการ
(3) รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
เปนกรรมการ
(4) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
(5) ผูอํานวยการกองคลัง
เปนกรรมการและเหรัญญิก
(6) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 7 คณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ภายในหนวยงาน
(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การรับ การจาย
การเก็บรักษา เงินกองทุนสวัสดิการ และการจัดทําบัญชีกองทุนสวัสดิการ
(3) อนุมัติใหมีการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ในหนวยงาน รวมทั้งพิจารณายุบเลิกการจัด
สวัสดิการภายในหนวยงานประเภทใดประเภทหนึ่ง
(4) ควบคุม ดูแลการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดและ
อํานวยการจัดสวัสดิการใหเกิดประโยชนตอบุคลากรในหนวยงาน ตามวัตถุประสงคในขอ 6
(5) ศึกษา ติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาการจัดสวัสดิการ
ใหมีประสิทธิภาพ
(6) แตงตั้งบุคลากรประจําหนวยงานเพื่อรับผิดชอบในการจัดการและดําเนินการจัด
สวัสดิการภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัย
(7) พิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
(8) พิจารณาการจัดสรรเงินของกองทุนสวัสดิการ เพื่อจัดสวัสดิการใหกับหนวยงาน
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(10) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการ เพื่อใหดําเนินการแทนในกิจการที่
คณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการกําหนด
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดประชุม
ขั้นตอน
รายละเอียดงาน
ที่
1 จัดทําปฏิทินการประชุมตลอดทั้งปนําเสนอคณะกรรมการฯ
โดยจัดเขาระเบียบวาระการประชุมในเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2 จองหองประชุมและโสตทัศนูปกรณตลอดทั้งป (12 ครั้ง)
ในระบบจองหองออนไลน
3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแบบตอบรับถึงกรรมการและ
ผูเขารวมประชุมผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
4.1 บันทึกขอความสําหรับกรรมการภายในและผูเขารวม
4.2 นําเสนอ 1. หัวหนางานการประชุม
2. ผอ.สวนทรัพยากรบุคคลลงนาม
4 ขอใหดําเนินการจัดเลี้ยงประชุม
5.1 กรอกขอมูลตามแบบขอใชบริการจัดเลี้ยงประชุม
ของสวนบริหารงานกลาง
5.2 แนบรายชื่อผูเขาประชุม
5 จัดทําทะเบียนรายชื่อผูเขารวมประชุม
6 ดําเนินการจัดประชุม (วันประชุม)
7 ถอดเทปการประชุม
8 จัดทําแบบตรวจสอบมติที่ประชุมนําเสนอผูอํานวยการสวนทรัพยากร
บุคคคล
9.1 ผานหัวหนางานการประชุม
9.2 นําเสนอผูอํานวยการสวนบริหารงานกลาง
9.3 นําเสนอผูอํานวยการสวนทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ
9 จัดทํารายงานการประชุมผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
10 นําเสนอรายงานการประชุมใหผูอํานวยการสวนทรัพยากรบุคคล
พิจารณาลงนาม
10.1 ผานหัวหนางานการประชุม
10.2 ผานผูอํานวยการสวนบริหารงานกลาง
10.3 ผูอํานวยการสวนทรัพยากรบุคคลลงนาม
11 นําเสนอรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว
ใหประธานกรรมการลงนาม

เวลาที่ใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการ
1 ช.ม.
งานการประชุม
1 ช.ม.

สวนพัฒนากายภาพ

30 นาที

งานการประชุม

20 นาที

สวนบริหารงานกลาง

10 นาที
1 ช.ม.
5 วัน
3 วัน

งานการประชุม
งานการประชุม
งานการประชุม
งานการประชุม

5 วัน
3 วัน

งานการประชุม
สวนบริหารงานกลาง

1 วัน

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
อํานวยการสวัสดิการ
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คูมือการปฏิบัติงาน (Flow chart)

เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง
เริ่มการทํางาน

คณะกรรมการฯ กําหนดวันเวลาประชุม

จัดทําปฏิทินการประชุมตลอดทั้งป
นําเสนอคณะกรรมการฯ
จองหองประชุมและโสตทัศนูปกรณตลอดทั้งป
ในระบบจองหองออนไลน
จัดทําหนังสือเชิญประชุม
ถึงกรรมการและผูเขารวมประชุมผานระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส
ขอใหดําเนินการจัดเลีย้ งประชุมตามแบบขอใช
บริการจัดเลีย้ งประชุมของสวนบริหารงานกลาง
จัดทําไฟลระเบียบวาระการประชุม
เพื่อใชนําเสนอในวันประชุม

จัดทําทะเบียนรายชื่อผูเ ขาประชุม

A

5

A
ดําเนินการจัดประชุม (วันประชุม)

ถอดเทปการประชุม
สรุปมติและนําเสนอกรรมการและเลขานุการ

บันทึกมติที่ประชุม
ผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส

จัดทํารายงานการประชุม
นําเสนอรายงานการประชุม
ใหกรรมการและเลขานุการ
และประธานกรรมการพิจารณาลงนาม

จบการทํางาน
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6. นิยามศัพทเฉพาะ -7. แบบฟอรมที่ใช 1. แบบฟอรมเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม (ดาวนโหลดจากเว็บไซต

สวนบริหารงานกลาง http://general.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=14770)

2. แบบขอใชบริการจัดเลี้ยงประชุมของสวนบริหารงานกลาง (ดาวนโหลดจากเว็บไซต
สวนบริหารงานกลาง http://general.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=14770)
3. แบบสัญญายืมเงินของสวนการคลัง (ดาวนโหลดจากเว็บไซตสวนการคลัง
http://fin.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6508

8. ภาคผนวก
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-----------------------------------------

