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1. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1) กอนถึงวันประชุม/กิจกรรม ประสานขอยืนยันขอมูลการเชิญหรือการเขารวมประชุมหรือรวมกิจกรรมกับผูเกี ่ยวของ 

ประกอบดวย  

- ผูบริหาร ขอยืนยันการเขารวมภารกิจกับผูบริหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ไดลงตารางนัดไวในปฏิทิน

ออนไลน กรณีภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ยืนยันลวงหนา อยางนอย 3 วัน กรณีเดินทางไปราชการตางจังหวัด 

ยืนยันลวงหนา อยางนอย 5 วัน 

- เจาของงาน/ผูจัดงาน เพื่อยืนยังวันที่ เวลา และสถานที่ในการจัดงาน รวมถึงรูปแบบงาน ลำดับพิธีการ บทบาท

ของผูบริหารในการเขารวม การแตงกาย อุปกรณท่ีตองใช ท่ีจอดรถสำหรับผูบริหาร และผูประสานงานหลักของงาน 

- พนักงานขับรถ (ถามี) หรือรถที่ใชในการเดินทาง เพื่อยืนยันกำหนดการรับ-สงผูบริหาร เสนทาง และจำนวนผูรวม

เดินทาง 

- กรณีเดินทางไปราชการตางจังหวัด ประสานการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองโรงแรมที่พัก การประสานการ

ขอใชรถหนวยประสานงาน มข. ฯลฯ 

- การประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยของ อาทิ ผูรวมเดินทาง กองคลัง กองทรัพยากรบุคคล ฯลฯ 

เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตองตามระเบียบ ฯ  

2) ลักษณะงาน/กิจกรรมและบทบาทของผูบริหาร ในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ 

- ประธานในท่ีประชุม ประธานเปดงาน/โครงการ/กิจกรรม ประธานในงานพิธีการสำคัญ 

- ผูเขารวมการประชุมคณะกรรมการ การประชุมปรึกษาหารือ หรือผูเขารวมงาน/กิจกรรม 

- การเปนวิทยากร เปนผูแถลงขาว  

- การตอนรับอาคันตุกะ การสัมมนา การตรวจพ้ืนท่ี 

- การรวมรับประทานอาหาร 

- งานพิธีการเนื่องในโอกาสสำคัญ เชน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันสำคัญทางราชการ ศาสนา งานวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย งานเจาภาพพิธีสวดพระอภิธรรม งานฌาปนกิจ พระราชทานเพลิงศพ งานแสดงความยินดี 

การเยี่ยมไข ฯลฯ 

3) การจัดเตรียมเอกสารและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

- จัดทำรายละเอียดกำหนดการของการประชุม/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูบริหาร โดยเฉพาะงานพิธีการสำคัญ การ

เดินทางไปราชการ รวมทั้งจัดทำ/จัดเตรียมคำกลาว คำแถลงการณ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุม/

งาน/กิจกรรม 

- การจัดหา/จัดเตรียมของที่ระลึกในการเขารวมรวมงาน (ถามี) ไดแก ดอกไม พวงหรีด ของขวัญ ของที่ระลึก และ

กรณีงานศพ ประสานงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนเปนเจาภาพกับผูเก่ียวของ 
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4) การติดตามอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร  

- ประสานเจาของงาน เพื่อแจงยืนยันขอมูลการเขารวมงานของผูบริหาร รอบสุดทายกอนวันงาน อยางนอย 1 วัน 

จำนวนผูเขารวมงาน การจัดเตรียม/ติดตั้งอุปกรณในการประชุม ลำดับพิธีการ และผังท่ีนั่ง 

- ประสานแจงเตือนภารกิจกับผูบริหาร และผูรวมเดินทาง ลวงหนา 1 วัน แจงเวลา สถานที่นัดพบ การแตงกาย 

ลำดับกำหนดการ และทบทวนบทบาทที่ผูบริหารตองดำเนินการตามลำดับพิธีการ เตรียมเอกสารการประชุม และ

แจงเตือนรอบสุดทายกอนถึงเวลานัดหมาย อยางนอย 15 นาที 

- ประสานแจงยืนยันพนักงานขับรถรอบสุดทายกอนวันงาน 1 วัน แจงเวลา และสถานท่ีนัดพบ 

- เตรียมเอกสารหรือของท่ีระลึกท่ีเก่ียวของ หากจำเปนตองสงไปกอนประสานการจัดสงกับเจาของงาน 

- ประสานงานแจงการออกเดินทางและการไปถึงของผูบริหาร กับเจาของงาน และผูรวมเดินทาง 

- ในการเขารวมประชุม/กิจกรรม ติดตามรับรองและอำนวยความสะดวกผูบริหารในระหวางปฏิบัติภารกิจ ตั้งแตเริ่ม

งานจนถึงสิ้นสุดงาน พาไปยังจุดท่ีนั่ง/จุดรับรอง  

- ผูทำหนาที่ติดตาม ตองอยูในจุดที่ผูบริหารมองเห็นหรือสามารถเรียกหาไดสะดวก หากมีขอขัดของหรือปญหา 

สามารถเขาถึงผูบริหารได 

- ระหวางการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ใหรวมสังเกตการณ ถายภาพ บันทึกการประชุม (หากจำเปน) รวมถึง

แกปญหาเฉพาะหนาท่ีเก่ียวของ 

- ประสานรถรับ-สงผูบริหาร เม่ือใกลเสร็จงาน กำหนดเวลาและจุดรับผูบริหาร 

5) จัดทำสรุปขอหารือ/ประเด็นสำคัญ หรือรายงานการประชุม และปญหาอุปสรรคท่ีพบ เพ่ือเปนขอมูลอางอิง 

6) ประสานและเตรียมเอกสารการคาใชจายท่ีเก่ียวของ 
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2. ผังกระบวนการประสานและติดตามอำนวยความสะดวกผูบริหาร 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เครื่องมือท่ีเก่ียวของ 

  ตรวจสอบตารางนัดหมาย 

 

 2 นาที ขอยืนยันการเขารวมภารกิจกับผูบริหาร  

- กรณีภายใน มข. แจงลวงหนาอยางนอย 3 วัน  

- กรณีเดินทางไปราชการตางจังหวัด แจงลวงหนา 

อยางนอย 5 วัน 

 

 

 

 

1 วัน ประสานยืนยันการเขารวมงานกับผูจัดงาน พนักงาน

ขับรถ กรณีเดินทางไปราชการ ประสานสำรองบัตร

โดยสาร ท่ีพัก และรถรับ-สง  

 

 

1 วัน จัดทำคำกลาว คำแถลงการณ เตรยีมเอกสารท่ี

เก่ียวของ และจัดหาของท่ีระลึกในการเขารวมรวมงาน 

(ถามี) 

 

 

 

 

 

กอนงาน  

1 วัน 

ประสานงานผูเก่ียวของกอนงาน 1 วัน เพ่ือแจงยืนยัน

ขอมูลเพ่ือการเตรยีมความพรอมทุกดาน ท้ังผูบริหาร 

ผูรวมเดินทาง เจาของงาน รถรับสง โรงแรมท่ีพัก และ

เท่ียวบิน 
 

 1+ ชม. รับรองและอำนวยความสะดวกผูบริหารในระหวาง

ปฏิบัติภารกิจ ตั้งแตเริ่มงานจนถึงสิ้นสุดงาน  

 

 

 

 1 ชม. จัดทำสรุปขอหารือ/ประเด็นสำคญั หรือรายงานการ

ประชุม และปญหาอุปสรรค เพ่ือเปนขอมูลอางอิง 

รวมถึงการเตรียมเอกสารเบิกคาใชจายท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จุดสิ้นสุด 

จุดเริม่ตน 

ผูบริหารยืนยันการเขารวม 

ประชุม/กิจกรรม 

 

ประสานงานขอยืนยันขอมูล 

กับผูเก่ียวของ 

 

จัดเตรียมเอกสาร/ของท่ีระลึก 

ท่ีเก่ียวของ 

 

ประสานงานผูเก่ียวของ 

รอบสุดทาย 

 

ติดตามอำนวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร 

จัดทำสรุปขอหารือ/ประเด็นสำคญั 

หรือรายงานการประชุม 
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3. เอกสารอางอิง 

-  

4. แบบฟอรมท่ีใช (ถามี) 

- แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

- แบบขอใชรถราชการ 

5. แหลงท่ีมา 

- 
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