
งานประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเกษตรศาสตร 

Work Breakdown Structure : WBS 
 

โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

โครงการยอยท่ี 1  

การทําหนังสือเชิญประชุม 

กิจกรรมท่ี 1  ติดตอประสานงานวันและเวลาประชุมกับคณะกรรมการ

อํานวยการประจําคณะ และ/หรือประสานงานผาน

เลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ เพ่ือ

สอบถามการเขารวมประชุม 

พัชราภรณ 

กอนวันประชุม 

1 เดือน 

 

 

กิจกรรมท่ี 2  จัดทํา (ราง) วาระการประชุม และนําเสนอคณบดี และ

เลขานุการคณะฯ เพ่ือพิจารณา 

พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 3  จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจํา

คณะฯ และเสนอคณบดีลงนาม 

พัชราภรณ  

 กิจกรรมท่ี 4  - จัดสงสําเนาหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการ

ประชุมใหแกคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ ผาน 

email, line เพ่ือความรวดเร็ว 

 - จัดสงหนังสือเชิญและระเบียบวาระการประชุมฉบับจริง

ทางไปรษณีย 

พัชราภรณ  

โครงการยอยท่ี 2  

ประสานงานการเดินทางของ

คณะกรรมการอํานวยการฯ 

กิจกรรมท่ี 1  ติดตอประสานคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ และ/

หรือประสานงานผานเลขานุการของคณะกรรมการ

อํานวยการประจําคณะ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับการเดินทาง 

เขารวมประชุม และ/หรือการพักคางคืน 

พัชราภรณ 

กอนประชุม  

15 – 20 วัน 

  

 กิจกรรมท่ี 2  ติดตอประสานการจองตั๋วเครื่องบิน ซ้ือตั๋วเครื่องบิน และ

จองโรงแรมท่ีพัก (กรณีกรรมการประสงคพักคางคืน) 

 
 

  

 กิจกรรมท่ี 3  จองรถคณะในการรับ-สงคณะกรรมการฯ ผานระบบจอง

รถออนไลน (smart office) 

 กอนเดินทาง  

1 สัปดาห 

  



โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

 กิจกรรมท่ี 4  จัดสงตั๋วเครื่องบินใหแกคณะกรรมการฯ ทาง email และ

ทาง line 

 
 

  

โครงการยอยท่ี 3  

ขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 

กิจกรรมท่ี 1 จัดทําหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจายและสัญญายืมเงิน 

โดยแนบสําเนาหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการ

ประชุม 

พัชราภรณ 
กอนประชุม  

15 – 20 วัน 

  

โครงการยอยท่ี 4  

เตรียมวาระการประชุมและ

เอกสารการประชุม 

  

กิจกรรมท่ี 1 ติดตามและรวบรวมวาระประชุมจากหนวยงานตางๆ พัชราภรณ 

แลวเสร็จกอน

วันประชุม  

1 สัปดาห 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในกําหนด

ระยะเวลา 

กิจกรรมท่ี 2 จัดพิมพวาระประชุมลงในเอกสาร word พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 3   จัดพิมพสรุปวาระประชุมแตละหัวขอลงในเอกสาร word พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 4  เสนอวาระประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให

เลขานุการคณะฯ เพ่ือพิจารณา 

พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 5  จัดพิมพเอกสารวาระประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอคณะกรรมการอํานวยการ 

คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร และเลขานุการคณะฯ 

พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 6   จัดทําวาระประชุมและสรุปรายละเอียดวาระประชุม เปน 

power point  

พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 7   จัดทําใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยประชุม พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 8   จัดทําใบลงทะเบียนสําหรับลงนามเขารวมประชุม พัชราภรณ  

โครงการยอยท่ี 5 

จัดเตรียมอาหารวางและ

อาหาร เพ่ือรับรอง

คณะกรรมการ 

กิจกรรมท่ี 1 สั่งอาหารวางสําหรับเลี้ยงประชุม   พัชราภรณ/ 

นารินทร 

กอนวันประชุม 

1 วัน 

  

กิจกรรมท่ี 2 ประสานจองรานอาหารสําหรับรับประทานอาหารกลางวัน 

และ/หรือ สั่งอาหารมารับประทานในหองประชุม 

  

 

 



โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

โครงการยอยท่ี 6 

การจัดประชุม 

กิจกรรมท่ี 1  จัดหองประชุม นําปายชื่อกรรมการแตละทานวางใน

ตําแหนงท่ีนั่ง 

พัชราภรณ 

1 วัน 

 

ดําเนินการแลวเสร็จ

ตามเปาหมาย ภายใน 

1 วัน 

กิจกรรมท่ี 2  รับลงทะเบียน พรอมจายคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการแต

ละทาน 

พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 3  เม่ือกรรมการเขารวมประชุมเกินครึ่งหนึ่งของกรรมการ

ท้ังหมด จึงเริ่มการประชุม 

พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 4  ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม พรอมท้ังจดการ

ประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม 

พัชราภรณ  

โครงการยอยท่ี 7 

เบิกคาใชจายการประชุม 

กิจกรรมท่ี 1  เบิกจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการจาก

งบประมาณเงินแผนดิน โดยแนบเอกสารดังนี้ 

- ใบสําคัญรับเงินคาเบี้ยประชุม โดยประทับตรา “จายเงิน

ทดรองแลว” และ “ขอรับรองวาเปนใบสําคัญท่ีถูกตอง” 

พรอมเซ็นชื่อกํากับทุกชอง ลงในใบสําคัญรับเงินทุกใบ 

- ใบลงทะเบียนรายชื่อ 

- หนังสือเชิญ 

- ระเบียบวาระการประชุม 

พัชราภรณ 

ภายหลังการ

ประชุม 1-2 วัน 

 

เบิกจายเงินยืมคณะ

ภายหลังการประชุม 

ภายใน 1-2 วัน ได

ทันตามกําหนดเวลา 

กิจกรรมท่ี 2  นําใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนเบี้ยประชุมไปถายเอกสาร 1 

ชุด และสงงานการเงิน การคลังและพัสดุ 

พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 3  เบิกจายคาเลี้ยงรับรองจากงบประมาณเงินรายได โดย

ประทับตรายาง “จายเงินทดรองแลว” และ “ขอรับรองวา

เปนใบสําคัญท่ีถูกตอง” พรอมเซ็นชื่อกํากับทุกชอง ลงใน

ใบเสร็จรับเงินทุกใบ 

พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 4  นําใบเสร็จรับเงินคาอาหารและคาอาหารวาง ไปถาย

เอกสาร 1 ชุด และสงงานการเงิน การคลังและพัสดุ 

พัชราภรณ  



โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

 กิจกรรมท่ี 6  เขียนใบคืนเงินยืมทดรองจาย พรอมสงคืนเงินท่ีเหลือให

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

พัชราภรณ ภายหลังการ

ประชุม 1-2 วัน 

 
 

โครงการยอยท่ี 8 

จัดทํามติท่ีประชุม 

กิจกรรมท่ี 1  สรุปมติท่ีประชุม   พัชราภรณ แลวเสร็จ

ภายใน 5 วัน

หลังวันประชุม 

สําหรับมติดวน

ใหแลวเสร็จ

ภายใน 1 วัน 

หลังวันประชุม 

 

ดําเนินการสรุปมติท่ี

ประชุมและสงให

หนวยงานท่ีเก่ียวกับ 

ทันตามกําหนดเวลา 

กิจกรรมท่ี 2  สงใหกรรมการตรวจสอบความถูกตอง พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 3  เสนอเลขานุการคณะลงนามกอนเสนอคณบดีตอไป พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 4  เสนอคณบดีลงนามสั่งการ พัชราภรณ  

กิจกรรมท่ี 5  สงหนังสือมติท่ีประชุมกรรมการคณะฯ ไปยังหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

พัชราภรณ  

โครงการยอยท่ี 9 

จัดทํารายงานการประชุม 

กิจกรรมท่ี 1  จัดทําสรุปรายงานการประชุมท้ังหมด เสนอเลขานุการ

คณะตรวจสอบ  

พัชราภรณ ภายใน 1 เดือน 

หลังจากการ

ประชุม 

 ดําเนินการจัดทํา

รายงานการประชุม 

แลวเสร็จทันตาม

กําหนดเวลา 

กิจกรรมท่ี 2  เสนอรายงานประชุมใหแกรองคณบดีฝายบริหารเปนผูลง

นามผูจดรายงานการประชุม  

พัชราภรณ  

 กิจกรรมท่ี 3  เสนอรายงานประชุมใหแกคณบดีลงนามผูตรวจรายงาน

การประชุม 

พัชราภรณ   

 กิจกรรมท่ี 4  ทําหนังสือแจงเวียนใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณา

รับรองรายงานการประชมุ 

พัชราภรณ   

 


