
 

 

ภาระงานของบุคลากรรายบุคคล ของงานประชุมและพิธีการ 
 

 

 

 
นางสาวรัตนา  ขัตธิ 

 
 

หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

ภารกิจหลัก 
 

 

1.   ควบคุมดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของงานประชุมและพิธีการใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

     1.1 หนว่ยวาระการประชุม 

     1.2 หน่วยรายงานการประชุม 

     1.3 หนว่ยพิธีการ  

2.   จัดท าโครงสร้างงาน ขอบข่ายภาระหน้าที่ งานประชุมและพิธีการ 

3.   จัดท าแผนปฏิบัติงาน ของงานประชุมและพิธีการ 

4.   วางแผนงบประมาณ บริหารงบประมาณและค่าใช้จา่ยของงานประชุมและพิธีการ 

5.   ติดตาม ตรวจสอบ ใหค้ าแนะน า ปรับปรุง แก้ไขปญหหาในทางปฏิบัติ ใหก้ับเจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ 

6.   จัดท าสรุปติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนเสนอต่อผูบ้ังคับบัหชาตามล าดับ 

7.   จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ของงานประชุมและพิธีการ 

8.   จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของงานประชุมและพิธีการ   

9.   ตดิต่อประสานและจัดซือ้จัดจา้งของงานประชุมและพธิีการ 

10.  ตรวจสอบเอกสารของงานประชุมและพิธีการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

11.  เข้าร่วมประชุมภายในและภายนอกของงานประชุมและพิธีการ 

12.  ประสานงานด้านประชุมและพิธีการต่างๆ ของหนว่ยงานภายในและภายนอก 

13.  ควบคุมดูแลการจัดประชุมและประสานงานในที่ประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

14.  ประสานงานและด าเนินการเบิกจ่ายเอกสารการเงินกิจกรรมและโครงการที่ได้รับมอบหมาย  

15.  จัดประชุมในงานประชุมและพิธีการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามงานของงานประชุมและพิธีการ 

16.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

1. ด าเนนิโครงการ UP – MEETING 

2. จัดท าเอกสารขออนุมัตคิ่าใช้จ่าย หนังสือเชิห ประสานงานผูเ้ข้าร่วม เคลียร์เงนิโครงการ UP – MEETING  

 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. ด าเนินโครงการนอกแผนที่ได้รับมอบหมาย 

2. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใชร้ะบบ UP – MEETING 

3. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใชร้ะบบ การจองหอ้งประชุมออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
นายอนุชา  เสริมสุข 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

หน่วยจัดท าวาระการประชุม 

ภารกิจหลัก 

 

1.จัดท าปฏิทินการประชุมประจ าปีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

2.น าปฏิทินการประชุมประจ าปี และรายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงใน

เว็บไซต ์ มหาวทิยาลัยและลงในเว็บไซตก์องกลาง 

3. จัดท าหนังสอืเชหิประชุม  เลื่อน หรอืงดการประชุม ของคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัยพะเยา และประชุม

ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. จัดท าระะเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและการประชุมคณะกรรมการที่ประชุม

รองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงในระบบ up-meeting ก่อนการประชุม 3 วัน 

5.จัดท าระเบียบวาระการประชุม และแฟ้มวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุม 3 วัน 

 - การประชุมผู้อ านวยการกอง 

 - การประชุมงานประชุมและพิธีการ 

 - การประชุมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 - การประชุมพิธีเข้ารับปริหหาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา 

 - โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง 

6. จัดท ารายงานการประชุมกองกลาง เสร็จภายใน 3 วัน หลังจากการประชุม 

7. จัดท าสรุปมตวิาระการประชุมลงในบันทึกข้อความต้นเรื่อง (ฉบับจรงิ) ภายใน 2 วัน หลังจากประชุมเสร็จ 

8. สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดท าวาระการประชุม ประจ าเดือน ต่อที่ประชุมงานประชุมและพิธีการ ก่อนน าเสนอ

เข้าที่ประชุมกองกลาง   

9. จัดเตรียมอาหารว่างและจัดเก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ในการจัดประชุม 

 

 

 



โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

1. ด าเนนิโครงการ ม.พะเยา “ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน” 

2. จัดท าเอกสารขออนุมัตคิ่าใช้จ่าย หนังสือเชิห ประสานงานผูเ้ข้าร่วม เคลียร์เงนิโครงการ ม.พะเยา  

“ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน” 

 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. รักษาการแทนหัวหน้างานประชุมและพิธีการ ไม่สามารถมาปฏิบัติการได้ 

2. ปฏิบัติงานแทน นายเอนก   จักรปวง และกรณีไม่สามารถมาปฏิบัติการได้ 

3.ให้ค าปรึกษาการร่าง /จัดพิมพ์หนังสอืเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

4.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใชร้ะบบ UP – MEETING 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
นางสาวขนิษฐา  เพชร์สารกิิจ 

หน่วยจัดท ารายงานการประชุม 

ภารกิจหลัก 

 

1. จัดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา และเว็บไซต์กองกลาง 

2.จดบันทึกการประชุมและถอดเทป พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน หลังจากการ

ประชุมเสร็จ ดังนี้ 

 -  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 - การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นัดพิเศษ  

 -  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา วาระลับ 

 -  การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 -  การประชุมหัวหนา้งาน 

 -  การประชุมงานประชุมและพธิีการ 

 -  การประชุมผูอ้ านวยการมหาวิทยาลัยพะเยา 

 -  การประชุมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 -  การประชุมพิธีเข้ารับปริหหาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา  

 -  โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง  

3.  จัดท าหนังสือเสนอวาระการประชุมการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา  และการประชุมต่อคณะกรรมการ

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

4.  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม

คณะกรรมการที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

5.  สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดท าวาระการประชุม ประจ าเดือน ต่อที่ประชุมงานประชุมและพิธีการ ก่อนน าเสนอ

เข้าที่ประชุมกองกลาง   

6.จัดท าวาระการประชุมกองกลาง และจัดเก็บแฟ้มวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมกองกลาง 

7. จัดเตรียมอาหารว่างและจัดเก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ในการจัดประชุม 

 

 

 



 

 

โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

1. โครงการพัฒนาระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์  

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. ปฏิบัติงานแทน นายอนุชา  เสริมสุข  กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติการได้ 

2.  บริการสืบค้นหาข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการ และส าเนารายงานดังกล่าว ใหก้ับ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ 

3.  ใหค้ าปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
นางสาวหัทยา  หมั่นงาน 

หน่วยพิธีการ 

ภารกิจหลัก 

 

1.  ติดตอ่สถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์และจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม /เอกสารส าหรับการประชุม ดังนี้ 

 -  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา        

  -  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นัดพิเศษ             

  -  การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                      

   -  คณะกรรมการประชุมพิธีเข้ารับปริหหาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา                       

        -  คณะกรรมการประชุมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา                      

        -  การประชุมผูอ้ านวยการกอง              

        -  ประชุมกองกลาง  

 - โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง 

2. จัดเตรียมของขวัหส าหรับคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยาตามตารางวันส าคัหของคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

3.  จัดเก็บ – ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ในการจัดท าประชุม และตรวจเช็ค – ส่งอุปกรณ์ในการจัดประชุม                                   

4. ลงทะเบียนคุม ออกเลขหนังสือรับ – ส่ง หนังสือ  ภายในและภายนอก ที่ส่งมายังงานประชุมและพิธีการ                                         

5. จัดท าเอกสารเบิกจ่ายด้านการเงนิและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายของงานประชุมและพิธีการ และจัดท า 

    ส าเนาเอกสารการเบิกจา่ยของงานประชุมและพิธีการไวเ้ป็นหลักฐาน                                                                                                                                  

6. สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจ าเดือนต่อที่ประชุมงานประชุมและพิธีการ ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมกองกลาง  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

1.เข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานกับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และเตรียมพานพุ่ม/พวงมาลาส าหรับร่วมพิธีส าคัห

ของจังหวัดพะเยา ดังนี้  

- วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

- วันปิยมหาราช 

- วันพระบิดาแหง่ฝนหลวง  

- 5 ธันวามหาราช ร่วมกับจังหวัดพะเยา 

- 5 ธันวามหาราช ร่วมกับเทศบาลต าบลแม่กา 

- วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

- วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

- วันบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง 

  - วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน 

- วันจักรี 

-  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

- วันรดน้ าด าหัวพระผูใ้หห่และข้าราชการผูใ้หห่เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา 

- วันฉัตรมงคล  

- วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

- 12 สิงหามหาราชินี ร่วมกับจังหวัดพะเยา 

- 12 สิงหามหาราชินี ร่วมกับเทศบาลต าบลแมก่า 

- วันสถาปนาจังหวัดพะเยา 

2. โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 

3. โครงการสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. โครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. ใหค้ าปรึกษาด้านพิธีการต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ปฏิบัติงานแทน นางสาวขนิษฐา เพชร์สาริกิจ กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติการได้ 
 

 



 

นายเอนก  จักปวง 

 

 

   

1. บริการและอ านวยความสะดวกงานโสตทัศนูปกรณ์ ของห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ และห้องประชุมชูชาติ 

กีฬาแปง  

2.  ซ่อมบ ารุงรักษา ดูแล ควบคุม ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้งวัสดุ  ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ส านักงานภายใน

กองกลาง 

    3. สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจ าเดือน  ต่อที่ประชุมงานประชุมและพิธีการ  

ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมกองกลาง    

4.  บริการรับจองห้องประชุมออนไลน์หอ้งประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ และห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง                                    

5. จัดเตรียมอาหารว่างและจัดเก็บล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ในการจัดประชุม 

 

โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

1.  โครงการ Clean&Clear DOGA 

 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. ให้ค าปรึกษาด้านโสตทศันปูกรณ์ 

2. ให้ค าปรึกษาด้านระบบการจองหอ้งประชุมออนไลน์ 

3. ปฏิบัติงานแทน นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติการได้ 
 

 

 

 

 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 
 ภารกิจหลัก 
 



 

 

 

 
 


