Workflow: งานประชุม_ประชุมระดมความคิดฯ
งานที่รับผิดชอบ

งานสารบรรณ/งานแผน/งานการเงิน

งานพัสดุ / งานอาคารฯ

เริ่มต้น
-

-

ติดต่อที่พัก / รีสอร์ท / โรงแรม ตามเงื่อนไข
หรือมติจากที่ประชุม กก.ดาเนินการ เพื่อ
สอบถามราคาและขอใบเสนอราคาเบือ้ งต้น
ทาบันทึกขอใช้รถส่วนกลางเพื่อสารวจสถานที่

ร่างกาหนดการ
- ร่างโครงการ และกรอบงบประมาณ
- เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปพิจารณา
-

NO

ผอ. พิจารณา
อนุมัติ

YES

- ทาบันทึกยืมเงิน(สารองจ่าย) เป็นค่ามัดจาค่าที่
พัก ตามเงื่อนไขในสัญญาของแต่ละที่
- ทาบันทึกขออนุมัติวงเงินบัตรเครดิตองค์กร
วงเงินประมาณการที่ต้องชาระกับทางโรงแรม
- ทาบันทึกยืมเงิน(สารองจ่าย) กรณีรายการที่
ต้องชาระเป็นเงินสด

งานสารบรรณ
- ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ
- เสนอ รอง ผอ. พิจารณา
- เสนอ ผู้อานวยการ อนุมติ
งานสารบรรณ
- บันทึกคาสั่งการ
- ส่งเรื่องให้งานแผนตัดแผน
- แสกน / ส่งอีเมลถึงเจ้าของเรื่อง /
สาเนา / เก็บเรื่องเข้าระบบ
- คืนเอกสารฉบับจริงให้เจ้าของเรื่อง

งานการเงิน
- ดาเนินการเรื่องเงินยืม
- ดาเนินการเรื่องบัตรเครดิตองค์กร

- ทาแบบสารวจการเข้าร่วมประชุม โดยแจ้ง
ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา / ฝ่าย (น.ส.วัลคุณิการ์)
- จัดทาฐานข้อมูลบุคลากร ตามแบบสารวจที่
แต่ละสาขาวิชา / ฝ่าย ส่งแบบสารวจกลับมา
- จัดทาข้อมูลห้องพัก + รายชื่อผู้เข้าพัก ส่งให้
ทางโรงแรม

งานพัสดุ
- ขอใบเสนอราคา
- ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
- ประสานข้อมูลการ
เดินทางกับบริษัทและ
คนขับรถ

- ทาบันทึกขออนุมัติเช่ารถปรับอากาศ 2 ชัน้
- จัดทากาหนดการการเดินทางส่งให้งานพัสดุ
- จัดทารายชื่อแบ่งคนขึ้นรถแต่ละคัน
ก่อนวันประชุม และระหว่างการประชุม
- ดูแลความเรียบร้อยในส่วนต่าง ๆ
- เข้าร่วมประชุม
หลังการประชุม
- ชาระใช้จ่ายกับทางโรงแรม + ใบเสร็จ + อื่น ๆ
- ทาบันทึกขออนุมัตเิ บิกค่าใช้จ่าย/เคลียร์เงินยืม
- สรุปผลการดาเนินงาน / ผลการประเมิน
จบการทางาน

งานอาคารฯ
- จัดรถส่วนกลางในการ
เดินทางไปสารวจสถานที่
- จัดรถส่วนกลางสาหรับ
ใช้งานในระหว่างการ
เดินทางไปประชุมฯ
(สาหรับผู้บริหาร และ
กรณีฉุกเฉิน)

งานการเงิน
- เสนอเรื่องอนุมัตคิ ่าใช้จ่าย
- เคลียร์ยอดวงเงินบัตรเครดิต
- เคลียร์เงินยืม

คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมระดมความคิดบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การประชุมระดมความคิดบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ พันธกิจ และอุดมการณ์เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน มีการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ตรงกัน ของบุคลากร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน กาหนดให้มีการประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง หลังการปิดภาคเรียน ช่วงเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคม ของทุกปี มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
 ติดต่อที่พัก / รีสอร์ท / โรงแรม
1. หาข้อมูลโรงแรม / รีสอร์ท ในพื้นทีต่ ามความประสงค์ของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง หรือจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
2. โทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับราคาห้องพักต่อคืน / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ค่าอาหาร
กลางวัน / ค่าอาหารเย็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในภาพรวมของการจัดกิจกรรม โดยพิจารณาให้อยู่อยู่ใน
กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของโรงเรียน พ.ศ. 2561

-1-

3. ขอใบเสนอราคาของแต่ละโรงแรม/รีสอร์ท ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกสถานที่
4. หากมีสถานที่ที่น่าสนใจมากกว่า 1 แห่ง อาจใช้วิธีการเดินทางไปสารวจสถานที่จริงประกอบการพิจารณา
อีกครั้ง โดยทาบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปสารวจสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมระดมความคิดฯ
และขออนุญาตให้รถส่วนกลางในการเดินทาง
5. เสนอข้อมูลโรงแรม / รีสอร์ท พร้อมใบเสนอราคากับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อตัดสินใจเลือก
สถานที่ที่เหมาะสม
6. ติดต่อโรงแรม / รีสอร์ท ที่เลือกจากข้อ 5. เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาการเข้าใช้บริการ
ตามช่วงเวลาที่กาหนด และดาเนินการเรื่องการชาระเงินค่ามัดจาตามข้อตกลงในสัญญา
7. สอบถามเงื่อนไขในการชาระเงินกับทางโรงแรม เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินการเรื่องการยืมเงินสารองจ่าย
กับงานการเงิน ดังนี้
- รับชาระเป็นเงินสด
- รับชาระด้วยบัตรเครดิตองค์กร
- รับชาระด้วยการวางบิล 1 สัปดาห์
- อื่น ๆ
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8. ประสานในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ตามกาหนดการของกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการดาเนินการ
9. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจุดจอดรถ / จุดพักรถ สาหรับรถบัสปรับอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งบริษัทที่
โรงเรียนเช่ารถบัสปรับอากาศในแต่ละครั้ง (เนื่องจากบางโรงแรมไม่มจี ดุ จอดรถสาหรับรถบัส)
 จัดทาโครงการ / ทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย / ทาบันทึกยืมเงิน
1. ร่างโครงการ กรอบงบประมาณ และกาหนดการ เสนอผู้อานวยการ ผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. เมื่อผู้อานวยการอนุมัติโครงการตามเสนอเรียบร้อยแล้ว ทาบันทึกยืมเงิน เพื่อชาระค่ามัดจาตามข้อตกลง
ในสัญญาที่ทาไว้กับทางโรงแรม / รีสอร์ท
3. ทาบันทึกยืมเงินสารองจ่าย สาหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระเป็นเงินสด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บนรถทัวร์ (เช้าวันเดินทาง) / ค่าใช้จ่ายในร้านอาหาร (ถ้ามี) / ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับรถส่วนกลาง /
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น (ดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง)
4. กรณีที่โรงแรมไม่มีเงื่อนไขรองรับการวางบิล ให้ทาบันทึกขออนุมัติวงเงินบัตรเครดิตองค์กร ตามวงเงิน
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระให้กับทางโรงแรม (ควรดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวัน
เดินทาง)
 สารวจจานวนผู้เข้าร่วมประชุม / เตรียมความเรียบร้อยก่อนการเดินทาง
1. เมื่อกาหนดสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมระดมความคิดบุคลากรเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(น.ส.วัลคุณิการ์ ภิรมย์รัตน์) จะดาเนินการส่งแบบสารวจจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าฝ่าย เพื่อสารวจจานวนบุคลากรที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม โดยข้อมูลที่สารวจประกอบด้วย
- การเข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดฯ (กรณีบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าร่วมร่วมประชุมได้ ให้ทา
บันทึกข้อความขออนุญาตผู้อานวยการเป็นรายบุคคล)
- การเดินทาง (เดินทางไปกับโรงเรียน / เดินทางด้วยรถส่วนตัว)
- มีความประสงค์จะพักกับใคร
- มีผู้ติดตามหรือไม่
- แพ้อาหารประเภทใด
2. รวบรวมข้อมูล จัดทาฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
3. จัดทาข้อมูลรายชื่อผู้เข้าพัก และจานวนห้องพักที่ต้องใช้ สาหรับส่งให้ทางโรงแรม / รีสอร์ท
4. สรุปจานวนบุคลากรที่ประสงค์จะเดินด้วยรถที่ทางโรงเรียนจัดให้ และจานวนบุคลากรที่เดินทาง
ด้วยรถส่วนตัว
5. ทาบันทึกขอใช้รถส่วนกลาง จานวน 1-2 คัน ตามความจาเป็นของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
6. จัดรายชื่อบุคลากรสาหรับเดินทางด้วยรถบัสคันที่ 1 รถบัสคันที่ 2 และรถส่วนกลางของโรงเรียน (ถ้ามี)
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7. จัดทา Tag ติดกระเป๋าเดินทาง (ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล และหมายเลขห้องพัก) สาหรับบุคลากร
และแจกให้กับทุกคนพร้อมกาหนดการ ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2-3 วัน (ประสาน นางสุจนิ ต์ ครุฑธา
ช่วยดูแลและนาไปแจกให้กับบุคลากรตามสาขาวิชา / ฝ่าย)
8. แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้บุคลากรทราบเป็นระยะ ๆ ผ่านช่องทาง Facebook : MWIT Society
เช่น กาหนดการ รายชื่อตามห้องพัก รายชื่อการเดินทางโดยรถบัส รายชื่อผู้ที่เดินทางด้วยรถส่วนตัว
และอื่น ๆ
9. เตรียมใบรายชื่อขึน้ รถบัส ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมอุปกรณ์สานักงานที่จาเป็น
10. ประสานงานจัดเลี้ยง (นางสุจินต์ ครุฑธา) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับแจกให้บุคลากร
บนรถบัสในวันเดินทาง
11. คอยอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
12. เตรียมแบบประเมินออนไลน์ตามหัวข้อการประชุมในแต่ละครั้ง เสนอรองผู้อานวยการ หรือหัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไปพิจารณา และ Create QR Code
 ขออนุมัติเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
1. แจ้งงานพัสดุ ขอใบเสนอราคาค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น สาหรับการเดินทางไปประชุมระดมความคิดฯ
2. ทาบันทึกขออนุมัติเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ส่งผ่านงานพัสดุดาเนินการ
3. อัพเดทกาหนดการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งให้งานพัสดุทราบ เพื่อความถูกต้องในการนัดหมาย
เวลากับทางบริษัท
 การดาเนินการในวันประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยก่อนการเดินทาง (เวลานัดหมายของรถบัส / อุปกรณ์ส่วนกลางที่ต้องใช้งาน)
2. เช็ครายชื่อคนขึน้ รถบัส ตามรายชื่อที่จดั ไว้ (ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปช่วยกันดูแล)
3. แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นรถ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไปช่วยกันดูแล)
4. ควบคุมเวลาการเดินทางให้เป็นไปตามกาหนดการ
5. แจ้งความคืบหน้าในการเดินทางกับฝ่ายบริหาร และทางโรงแรมเป็นระยะๆ
6. ดูแล ประสานงาน ให้กิจกรรมในการประชุม ทีโ่ รงแรม / รีสอร์ท ให้เป็นไปตามกาหนดการ
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. เข้าร่วมประชุม / ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าทาแบบประเมินออนไลน์ก่อนปิดการประชุม
8. ติดตามการคืนกุญแจห้องพักของบุคลากรกับทางโรงแรม ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 11.00 น. โดยประมาณ
เพือ่ ให้ทางโรงแรมตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้อง ก่อนเคลียร์ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
9. ดูแล / เช็คชื่อ บุคลากรขึน้ รถ เพื่อเดินทางกลับโรงเรียน
10. เดินทางถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ
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 การดาเนินการหลังการประชุม
1. ตรวจเช็คการลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมให้ครบ
2. รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 ใบเสร็จ / ใบสาคัญจ่ายเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มือ้ เช้าวันเดินทาง)
2.2 ค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรม ประกอบด้วย
- ใบเสร็จค่าทีพ่ ัก พร้อมรายละเอียดใบแจ้งรายการเข้าพักของโรงแรม (FOLIO)
- ใบเสร็จค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ระบุรายละเอียด วันทีร่ บั บริการ / ราคาต่อมื้อ /
จานวนมื้อ / ยอดรวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด)
- ใบเสร็จค่าอาหารกลางวัน (ระบุรายละเอียด วันทีร่ บั บริการ / ราคาต่อมื้อ / จานวนมื้อ
/ ยอดรวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด)
- ใบเสร็จค่าอาหารเย็น (ระบุรายละเอียด วันทีร่ บั บริการ / ราคาต่อมื้อ / จานวนมื้อ /
ยอดรวมค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด)
- ค่าห้องประชุม (ถ้ามี)
2.3 ใบเสร็จ / ใบสาคัญจ่ายเงิน สาหรับค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (ถ้ามี)
(หมายเหตุ : กรณีมีการจ่ายมัดจาห้องพัก 50% หรือเป็นการจ่ายมัดจา 50% ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมด ใบเสร็จค่ามัดจาไม่สามารถใช้เป็นเอกสารในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกับงานการเงินได้ ดังนั้น ให้
สาเนาใบเสร็จดังกล่าว เก็บไว้ 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเคลียรืเงินยืม และให้นาใบเสร็จค่า
มัดจาตัวจริงไปคืนกับทางโรงแรม เพื่อทางโรงแรมจะออกใบเสร็จฉบับใหม่ตามรายการค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายจริง
ณ วันเสร็จสิ้นกิจกรรม ตามรายละเอียดในข้อ 2.2)
3. กรณีชาระเงินด้วยบัตรเครดิตองค์กร ให้นาสลิปค่าใช้จ่ายส่งงานการเงิน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ
เรียกเก็บเงินจากธนาคารเจ้าของบัตร
4. ทาบันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายทัง้ หมด พร้อมแนบหลักฐานรายชื่อผู้เข้าประชุม หลักฐานการจ่ายเงินตาม
ข้อ 2 ส่งงานการเงิน
5. เคลียร์เงินยืมกับงานการเงิน
6. สรุปข้อมูลจากแบบประเมิน และทารายงานเสนอผู้อานวยการเพื่อทราบ
7. เสนอข้อมูลสรุปผลการจัดกิจกรรมทัง้ หมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อทราบ
---------------------------------------------------------------
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