Workflow: งานประชุม_คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (Board)
งานที่รับผิดชอบ

งานสารบรรณ/งานแผน/งานการเงิน

งานอาคารสถานที่

เริ่มต้น
-

-

ร่างวาระการประชุมตามกรอบวาระที่กาหนด
ไว้ในแต่ละครัง้ / เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไปพิจารณา
ร่างหนังสือเชิญประชุม เสนอ ผอ. ลงนาม
ส่งหนังสือเชิญประชุมถึงคณะกรรมการ
โรงเรียน (อีเมล / Line / จดหมาย)

ทาบันทึกข้อความขออนุมัติใช้จา่ ยฯ
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และเบีย้ ประชุม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 บาท/คน)
- ค่าอาหารรับรองผู้ประชุม (200 บาท/คน)
- ค่าห้องประชุม (กรณีจัดประชุมที่โรงแรม)
- ใช้รหัสงบประมาณ 04.01.01
- เสนอเรื่องผ่านหัวหน้าฝ่ายพิจารณา

NO

ผอ. พิจารณา
อนุมัติ

YES

- ทาบันทึกยืมเงิน(สารองจ่าย) ส่งงานการเงิน
- ประสานงานจัดเลีย้ งเรื่องอาหารว่างฯ
- สั่งอาหาร Delivery สาหรับคณะกรรมการฯ
- จองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ห้อง B)
- ประสานขอกันที่จอดรถในวันประชุม
- จัดทาเล่มวาระการประชุม จานวน 25 เล่ม
- ส่งวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบ
วาระการประชุมให้คณะกรรมการ (อีเมล /
Line / ไปรษณีย์ / พนักงานขับรถนาส่งถึง
หน่วยงานที่คณะกรรมการสังกัด)
วันประชุม
- ดูแลความเรียบร้อยก่อนและหลังการประชุม
- เข้าร่วมประชุม
หลังการประชุม
- ทาบันทึกขอเบิกเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษา /
ค่าเบีย้ ประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- เคลียร์เงินยืม
จบการทางาน

งานสารบรรณ
- ออกเลขหนังสือ
- แสกนหนังสือส่งให้ผู้ดาเนินการ
ทางอีเมล

งานสารบรรณ
- ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ
- เสนอ รอง ผอ. พิจารณา
- เสนอ ผู้อานวยการ อนุมติ

งานสารบรรณ
- บันทึกคาสั่งการ
- ส่งเรื่องให้งานแผนตัดแผน
- แสกน / ส่งอีเมลถึงเจ้าของเรื่อง /
สาเนา / เก็บเรื่องเข้าระบบ
- คืนเอกสารฉบับจริงให้เข้าของเรื่อง
งานการเงิน
- ดาเนินการเรื่องเงินยืม
งานจัดเลีย้ ง (นางสุจินต์ ครุฑธา)
- เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มตาม
จานวนที่แจ้ง / ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กาหนด
- รับอาหาร Delivery / จัดเตรียมเป็นชุด
พร้อมแจกให้คณะกรรมการก่อน
เดินทางกลับ
- จัดเก็บอุปกรณ์หลังจบการประชุม

งานการเงิน
- เสนอเรื่องอนุมัตจิ ่ายค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา / ค่าเบีย้ ประชุม
- โอนเงินเข้าบัญชีคณะกรรมการ
แต่ละท่าน
- เคลียร์เงินยืม

- อนุมัตกิ ารใช้หอ้ ง
- เปิด-ปิดห้องประชุม /
ดูแลความเรียบร้อย
พร้อมใช้งาน
- ให้ความช่วยเหลือกรณี
เกิดเหตุขัดข้อง
- ดูแล / อานวยความ
สะดวกเรื่องที่จอดรถ
สาหรับคณะกรรมการ

คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (Board)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการและเลขานุการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการหารือ และให้มติสรุปในประเด็นต่าง ๆ ก่อนโรงเรียนจะได้นาไปดาเนินการต่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการนามติที่ประชุม ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการโรงเรียนฯ ไปแจ้งในที่
ประชุมครูและเจ้าหน้าที่เพื่อทราบต่อไป โดยกาหนดให้มีการประชุมวันอังคารที่ 2 ของเดือน และจัดประชุมเดือน
เว้นเดือน มีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
• การเชิญประชุม / เตรียมวาระการประชุม / จัดส่งวาระการประชุม
1. ร่างจดหมายเชิญประชุม เสนอผู้อานวยการลงนาม ให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 เดือน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ดาเนินการ)
2. ส่งจดหมายเชิญประชุมถึงคณะกรรมการผ่านโปรแกรม Line จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์
3. ร่างวาระการประชุมตามกรอบวาระ และวาระจาเป็นเร่งด่วน แล้วแต่กรณี เสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4. ปรับปรุง / แก้ไข / เพิ่มเติม วาระการประชุมให้สมบูรณ์
5. บันทึกไฟล์วาระการประชุมฉบับสมบูรณ์เป็น PDF File เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนวัน
ประชุม ผ่านโปรแกรมไลน์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ดาเนินการ)
6. จัดทารูปเล่มสาหรับแจกให้กับคณะกรรมการ จานวน 25 เล่ม (ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนถึงวัน
ประชุม อย่างน้อย 7 วัน)
7. นาส่งเล่มวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมถึงคณะกรรมการทุกท่าน โดยให้พนักงานขับรถนา
เอกสารไปส่งตามหน่วยงานที่คณะกรรมการแต่ละท่านสังกัด
• ทาบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย / ทาบันทึกยืมเงิน และประสานการจัดเลี้ยง
1. ทาบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายสาหรับการประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาและค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (คนละ 12,000 บาท)
- ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการ (15,000 บาท)
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (คนละ 12,000 บาท)
1.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 35 คน (คณะกรรมการ 14 คน / รองผู้อานวยการ
3 คน / หัวหน้าสาขาวิชา 6 คน / หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง 12 คน ) โดยขอ
อนุมัติในวงเงินคนละ 100 บาท ตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของโรงเรียน พ.ศ. 2561
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1.3. ค่าอาหารเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม จานวน 22 คน (คณะกรรมการ 14 คน / รองผู้อานวยการ
3 คน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5 คน) โดยขออนุมัติในวงเงินคนละ 250 บาท ตามข้อบังคับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของโรงเรียน พ.ศ. 2561

1.4. ค่าห้องประชุมรวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งอาจรวมอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น 1 มื้อ
(กรณีการประชุมวาระพิเศษ / วาระเร่งด่วน หรือกรณีจาเป็นทีต่ ้องใช้ห้องประชุมของโรงแรม)
โดยขออนุมัติในวงเงินไม่เกินคนละ 2,000 บาท ตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของโรงเรียน พ.ศ. 2561 หมวด 4 ค่ารับรอง

1.5. ใช้งบประมาณ รหัส 04.01.01 (หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปตามปีงบประมาณนั้น ๆ ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณในส่วนของการจัดการประชุม)
2. เสนอบันทึกข้อความผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ส่งบันทึกข้อความผ่านระบบของงานสารบรรณ เพื่อเสนอรองผู้อานวยการ และเสนอผู้อานวยการอนุมัติ
4. หลังจากที่บันทึกข้อความได้รับการอนุมัติแล้ว ทาบันทึกยืมเงินส่งงานการเงิน เพื่อขอยืมเงินสารองจ่าย
สาหรับจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม และอาหารสาหรับพนักงานขับรถ
โดยขอรับเงินยืมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1-2 วันทาการ
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5. ประสานงานจัดเลี้ยง (นางสุจินต์ ครุฑธา) เพื่อจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าประชุม
โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และงบประมาณที่ขอ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ดูแลการจัดเลี้ยง
วางแผนในการเตรียมการ
6. สั่งอาหารกล่องจากร้านอาหาร หรือร้านค้าที่มีบริการ Delivery สาหรับเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หลังเสร็จสิ้นการประชุม จานวน 22 กล่อง หรือ
ตามจานวนการตอบรับเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ จะต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการรับของกับ
ทางร้านให้ชัดเจน (ควรให้ร้านมาส่งสินค้าก่อนเวลาเลิกประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง) และข้อมูลจาเป็นที่
ต้องเตรียมสาหรับแจ้งร้านค้าเพื่อออกใบกากับภาษี มีดังนี้
- ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- ที่อยู่ : 364 หมู่ 5 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
- เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 0994000521472
7. ประสานงานจัดเลี้ยง (นางสุจินต์ ครุฑธา) รอรับอาหารที่สั่งไว้ ตามเวลาที่นัดหมายกับทางร้าน พร้อม
ค่าใช้จ่าย
8. ทาบันทึกขออนุมัติค่าทางานล่วงเวลาของ นางสุจินต์ ครุฑธา สาหรับการดูแลความเรียบร้อยของ
ห้องประชุมและจัดเก็บอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงหลังเสร็จสิ้นการประชุม
• ประสานเรื่องที่จอดรถ / จองห้องประชุมออนไลน์
1. ประสานงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคณะกรรมการ จานวน 13 ที่
ในวันประชุม
2. จองห้องประชุม โดยเข้าระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน (www.mwit.ac.th) >>
เกี่ยวกับโรงเรียน >> สาขา/ฝ่ายงาน หรือไปที่หัวข้อ Quick Links >> สาขา / ฝ่าย >> งานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ (ดาเนินการจองห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
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3. เลือกหัวข้อ “ระบบจองห้องประชุม”

4. เข้าสู่ระบบ ด้วย username และ password สาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์
กาหนดให้

5. เลือกเมนู “การจองห้อง” >>> กรอกรายละเอียดการประชุมตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน >>>
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง >>> กดบันทึกข้อมูล

6. รอเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบกดยืนยันการจอง และจัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมในวันประชุม
(เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหลัก คือ นายปณตพร อนิลบล)
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• การดาเนินการในวันประชุม
1. เตรียมใบรายชื่อคณะกรรมการโรงเรียน และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สาหรับลงลายมือชื่อเข้าประชุม
2. เตรียมป้ายชื่อคณะกรรมการโรงเรียน สาหรับจัดวางในห้องประชุม ตามตาแหน่งที่นั่ง
3. จัดวางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้กับคณะกรรมการ ตามตาแหน่งที่นั่ง
4. ประสาน ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม
5. ประสาน ดูแลความเรียบร้อยของการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6. ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
7. เข้าร่วมประชุม
• การดาเนินการหลังการประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยหลังการประชุม
2. ตรวจเช็คการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม
3. รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน ในการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม และ
อาหารสาหรับพนักงานขับรถ
4. ทาบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษา และค่าเบี้ยประชุม พร้อมแนบหลักฐานรายชื่อผู้เข้า
ประชุม และข้อมูลเลขบัญชีของคณะกรรมการ ส่งงานการเงินดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ทาบันทึกขอเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม และค่าอาหารสาหรับ
พนักงานขับรถ พร้อมแนบหลักฐานรายชื่อผู้เข้าประชุม หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และใบเสร็จค่าอาหารทั้งหมด ส่งงานการเงิน
6. ทาบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าทางานล่วงเวลาให้ นางสุจินต์ ครุฑธา
7. เคลียร์เงินยืมกับงานการเงิน
---------------------------------------------------------------
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