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คานา
คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ” เป็นการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
โดยจัดทาให้สอดคล้องกับลักษณะงานในตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดวางระบบและดาเนินการด้าน
งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ให้องค์กรนานโยบาย ข้อสั่งการ ของคณะกรรมการไปดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อนึ่ ง งานเลขานุ การคณะกรรมการบริห าร ได้อธิบายขั้นตอนการทางานในส่ ว นของการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพไว้ และหวังเป็นอย่า งยิ่งว่าคู่มือ
ปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และอานวยประโยชน์กับ
กลุ่มงานอื่นได้ไม่มากก็น้อย

งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มกิจการอานวยการ
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คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
บทนา
การดาเนินงานขององค์การมหาชน มีคณะกรรมการองค์การมหาชน ในฐานะ “ฝ่ายนโยบาย/
ฝ่ายกากับ” มีหน้าที่ในการกาหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร ให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงาน อนุมัติ
แผนการลงทุนและแผนการเงิน ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป รวมถึงกากับและติดตาม
ผลการดาเนิ นงานขององค์การมหาชน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีผู้
รักษาการ และคณะกรรมการองค์การมหาชนจะต้องร่วมกันคิด ตัดสินใจ และร่วมกันรับผิดชอบต่ อผลการ
ดาเนินงานขององค์การมหาชน ดังนั้น การจัดประชุม จึงถือเป็นกลไกสาคัญในการระดมความคิด การตัดสินใจ
ร่วมกัน การกาหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามการดาเนินงาน ขององค์การมหาชน ให้เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร และเป็นไปตามข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายงานการประชุมเป็นหลักฐานในการประชุม หรือเพื่อการมอบหมายให้ องค์การมหาชน
นาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สพภ.” จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นองค์กรรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการนาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ การอนุ รั กษ์อย่ างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปจนถึงประดับประเทศ โดยมี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจั ดตั้ ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสามคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหกคน ให้ผู้อานวยการเป็น
กรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
กลุ่ ม กิ จ การอ านวยการ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารส านั ก งานและอ านวยการบริ ห ารให้ กั บ คณะ
กรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
ให้บังเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ซึ่งงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เป็นงานภายใต้สังกัดกลุ่ มกิจ การ
อ านวยการ มี ลั ก ษณะงานจั ด ระบบและด าเนิ น การด้ า นงานธุ ร การ และงานก ากั บดู แ ลองค์ ก รที่ ดี ข อง
คณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติงานเลขานุการงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็น
ควรศึกษาระบบงานเพื่อจัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน “การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนา
เศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ” อั น จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ การด าเนิ น งานของงานเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริหาร ยิ่งขึ้นต่อไป
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๑. หลักสาคัญของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ
เพื่อให้ การจั ดประชุมคณะกรรมการบริห ารสานัก งานพัฒ นาเศรษฐกิจ จากฐานชีว ภาพ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งก่อนการประชุม ในการ
จัดทาเอกสารวาระการประชุม ระหว่างดาเนินการประชุม หลังการประชุมซึ่งรวมถึงการจัดทารายงานการ
ประชุม การติด ตามนโยบาย/ข้อ สั่ง การของคณะกรรมการบริห ารสานัก งานพัฒ นาเศรษฐกิจ จากฐาน
ชีวภาพ การประสานงานกับผู้บริหาร การขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในกลุ่มกิจการต่างๆ ที่มีวาระเกี่ยวข้อง
กับการประชุม รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีในห้องประชุม โดยงานเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เป็นงานที่รับผิดชอบดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์และ
มีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงคของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน “การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ” มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๒.๑ เพื่อให้ งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สพภ. และผู้บริหารของ สพภ. ได้ ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๒.๒ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทางานอื่นๆ
๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

๓. ขอบเขตของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
ในการศึกษาเพื่อจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน “การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” ผู้จัดทาได้ศึกษาครอบคลุมขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงาน
พั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ ตั้ งแต่ การเตรี ยมการก่ อนการประชุ ม การด าเนิ นการประชุ ม และการ
ดาเนินการหลังการประชุม รวมตลอดถึง การจั ดทาตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย

๔. คาจากัดความที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้อ่านเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน “การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ผู้จัดทาจึงได้ กาหนดความหมายของคาจากัดความที่
ใช้ในเอกสารดังนี้
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คาจากัดความ
การประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม
สานักงาน
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่
องค์ประชุม

กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลอื่น
ที่ไม่เป็นกรรมการ
ผู้จดรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการการประชุม

ความหมาย
การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีกาหนดนัดหมายมาพบปะกันโดยมีความ
มุ่งหมายในการหารือ ปรึกษาหาข้อยุติในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นทางการ
ตามวันเวลา และสถานที่ที่กาหนด
เรื่องที่จะนาเข้าปรึกษาหารือกันในที่ประชุมตามลาดับก่อน-หลัง
การบันทึกความคิดเห็นของกรรมการผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และ
มติที่ประชุม หรือผลของการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อตกลงของที่ประชุมร่วมกัน การออกเสียงลงมติร่วมกัน โดยลงคะแนนออก
เสียงรับรอง หรือปฏิเสธข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งอาจจะกาหนดวิธีการลงคะแนนแบบ
เปิดเผย หรือลับ แล้วแต่มติทปี่ ระชุม
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
จานวนกรรมการทีเ่ ข้าประชุม ทาให้การประชุมนั้นมีผลบังคับได้ (ตามที่
ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด)
กรรมการตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตาแหน่งจานวนสามคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนไม่เกินหกคน และผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ. ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๙
ผู้ที่เป็นกรรมการ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ผู้บริหาร สพภ. ระดับรองผู้อานวยการ ผู้อานวยการกลุ่มกิจการ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สพภ. ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ผู้รับเชิญให้เข้าสังเกตการณ์ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม แต่
อาจจะเป็นผู้ติดตาม
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จดรายงานการประชุม
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมทั้งก่อนประชุม ระหว่างประชุม
และหลังการประชุม
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๕. หน้าที่ความรับผิดชอบของงงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
๑. ปฏิบัติงานเลขานุการงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดเตรียม จัดทาเอกสาร บันทึก สรุป รายงานการประชุม การสัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายใน
ประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายด้านการเงินของคณะกรรมการบริหาร
๓. ติ ด ตาม และรายงานผลการด าเนิ น งานตามนโยบาย ข้ อ สั่ ง การของคณะกรรมการบริ ห าร
คณะอนุกรรมการ และคณะทางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทาระบบฐานข้อมูล การเสนอแต่งตั้ง คัดเลื อก การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

7

๖. แผนภาพแสดงลาดับขั้นตอนการจัดประชุมคระกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ก่อนการประชุม

ดาเนินการประชุม

หลังการประชุม

ร่างระเบียบ

ตรวจสอบความ
พร้อมก่อนประชุม

นารายงานที่รับรองลง

วาระประชุม

ระบบจัดเก็บเอกสาร
รายงาน

เสนอผอ./ผู้บริหาร ร่วมกันพิจารณา หลัง
การประชุมครั้งล่าสุด (๑-๒ วันทาการ)
แจ้งเวียน ร่าง ระเบียบวาระให้ผู้เกี่ยวข้อง
จัดทารายละเอียดส่งงานเลขาฯ
(๑-๒ สัปดาห์)
จัดทาหนังสือเชิญประชุม (ส่งก่อนประชุม
อย่างน้อย ๑๔ วันทาการ)
เขียนรายละเอียดเนื้อหาวาระ
(กรณีที่ได้รับมอบหมาย) (๑-๓วันทาการ)
ติดตามและรวบรวมวาระจากผูเ้ กีย่ วข้อง
ตรวจทาน /วิเคราะห์/ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงเนื้อหาวาระประชุม เสนอผอ.สพภ.
พิจารณา (เสนอผอ.ให้พิจารณา ๔-๕ วันทาการ)
จัดทาหนังสือส่งระเบียบวาระประชุมพร้อม
เล่มเอกสาร (ก่อนประชุม ๗ วันทาการ)
จัดทาหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายและยืมเงิน
(ก่อนประชุมอย่างน้อย ๓ วันทาการ)
าร (ส่งออกก่อนประชุม ๗ วันทาการ)
รวบรวม Power Point ตรวจสอบ /แก้ไข
เสนอผอ.สพภ. (ก่อนประชุม ๔ วันทาการ)

ดาเนินการต้อนรับและ

จัดทารายงานการประชุม

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
ดาเนินการประชุมตามวาระ โดย
ประธานกรรมการและกรรมการและ
เลขานุการ/ให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมระหว่าง
ประชุม
บันทึกเสียง/จดบันทึกการประชุม

จบ

ส่งรายงานฯ ให้ ผอ. อก. ตรวจสอบ
เพื่อเสนอผอ. สพภ. พิจารณา
จัดทาหนังสือส่งรายงานที่ผอ.สพภ.
แก้ไขแล้ว แจ้งเวียนกรรมการ
(ส่งออก หลังประชุม ๗ วันทาการ)
จัดทาหนังสือขออนุมัติหักล้างเงินยืม
ทดรอง (หลังประชุมไม่เกิน ๓
วันทาการ)
จัดทาตารางสรุปข้อสั่งการ/นโยบาย
หลัก/มติ แผนการดาเนินการตามข้อ
สั่งการ เสนอผอ.สพภ.พิจารณา
สั่งการผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป (หลังประชุม
ไม่เกิน ๓-๕วันทาการ)

ติดตามผลตามมติคณะกรรมการ
ในประเด็นสาคัญ และจาเป็นต้องใช้
ในระเบียบวาระสืบเนื่อง (บางกรณี)
(หลังแจ้งเวียนตารางฯ ๗ วัน)

หารือร่วมกับผู้บริหาร /ประธานและผอ.สพภ.
จบ
จบ
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๗. ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสรุปดังนี้
ขั้นตอนการจัดประชุม
๑. การเตรียมการก่อนการประชุม
๑.๑ จัดทาร่างระเบียบวาระการประชุมเสนอ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา และนาหารือผู้บริหาร
ในการประชุมผู้บริหาร สพภ. เพื่อร่วมกันพิจารณา
ร่างระเบียบวาระก่อนนาส่งคณะกรรมการ
๑.๒ แจ้งเวียน ร่าง ระเบียบวาระการประชุม (ตามที่
สรุปในที่ประชุม) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องจัดส่ง
รายละเอียดให้งานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร ภายในเวลาที่กาหนด (สามารถแจ้ง
เพิ่มเติมวาระได้ภายหลัง)
๑.๓ จัดทาหนังสือเชิญประชุมและส่งหนังสือเชิญ
ประชุม พร้อมร่างระเบียบวาระการประชุมให้
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.๔ เขียนรายละเอียดเนื้อหาวาระการประชุมในวาระ
ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทา

แบบฟอรมที่ใช้ (ถ้ามี)

ระยะเวลา

ร่าง ระเบียบวาระการประชุม หลังจากการประชุมครั้งล่าสุด ๑-๒
แบบฟอรม ๑ ภาคผนวก
วันทาการ (โดยนาแจกในทีป่ ระชุม
หน้า ๒
สานักงาน หรือที่ประชุมผูบ้ ริหาร )
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีเวลาจัดทา
รายละเอียด ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์
(ขึ้นอยู่กับกาหนดการประชุมในแต่
ละเดือน)
หนังสือเชิญประชุม
แบบฟอรม ๒
ภาคผนวก หน้า ๓
ตัวอย่างการเขียนระเบียบ
วาระการประชุม แบบฟอรม
๓ ภาคผนวก หน้า ๔

๑.๕ ประสานติดตามและรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจทาน วิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่ได้รวบรวมมา
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้อานวยการพิจารณา
๑.๖ จัดทาหนังสือส่งระเบียบวาระการประชุม พร้อม หนังสือนาส่งระเบียบวาระ
เล่มเอกสารการประชุมที่ผู้อานวยการ ได้
การประชุม
พิจารณาแก้ไขแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
แบบฟอรม ๔
ภาคผนวก หน้า ๕

ส่งออกก่อนการประชุมอย่างน้อย
๑๔ วันทาการ
หากดาเนินการเองต้องจัดทาให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑-๓ วันทาการ
ให้ผู้อานวยการมีเวลาพิจาณา
ตรวจสอบแก้ไข ก่อนกาหนดวันส่ง
เอกสารออก ประมาณ ๔-๕ วันทาการ

ส่งเอกสารออกก่อนการประชุม ๗ วัน
ทาการ (ตามคู่มือการบริหารและ
กากับดูแลองค์การมหาชน สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนดไว้ “คณะกรรมการ
ต้องกากับให้ฝ่ายบริหารจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการ
ล่วงหน้า อย่างน้อย ๓-๗ วัน เพือ่ ให้
กรรมการมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่
จะอภิปรายกันในวันประชุม)
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ขั้นตอนการจัดประชุม
๑.๗ จัดทาหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม
(ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและ
อาหารว่าง)

แบบฟอรมที่ใช้ (ถ้ามี)
ระยะเวลา
หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ก่อนประชุมอย่างน้อย ๓ วันทาการ
ในการประชุม
แบบฟอรม ๕
ภาคผนวก หน้า ๖

๑.๘ รวบรวม Power Point ตามวาระการประชุม
จากผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียด แก้ไข
และเสนอผู้อานวยการพิจารณา เพื่อใช้ในวัน
ประชุม
๑.๙ ช่วงเวลาก่อนการประชุม
- เตรียมข้อมูลในวาระต่าง ๆ เสนอผู้อานวยการ
ให้พร้อมสาหรับใช้ในวันประชุม
- เตรียมข้อมูลให้ประธานกรรมการ/
คณะกรรมการ หากมีการสอบถามหรือขอข้อมูล
เพิ่มเติมมายังงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- จัดให้ผู้บริหารได้หารือเตรียมวาระร่วมกันในที่
ประชุมผูบ้ ริหาร
- หารือเตรียมการประชุมกับประธานกรรมการ
โดยมีผู้อานวยการ/เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ เตรียม
ความพร้อมก่อนการประชุม

รูปแบบ Power Point
แบบฟอร์ม ๖
ภาคผนวก หน้า ๗

๒. การดาเนินการประชุม
๒.๑ ตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม เช่น
ห้องประชุม อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ เอกสาร
แจกที่ประชุม เนื้อหาใน Power Point เครือ่ ง
บันทึกเสียงการประชุม อาหารและเครื่องดื่ม
ป้ายผู้เข้าร่วมประชุม บัญชีรายชื่อสาหรับ
ลงทะเบียน และค่าเบี้ยประชุม
๒.๒ การต้อนรับและลงทะเบียนผู้เข้าประชุม โดยผู้ บัญชีรายชื่อ และใบสาคัญ
เข้าประชุมทุกคน ต้องเซ็นชื่อลงทะเบียนใน
รับเงินค่าเบี้ยประชุม
แฟ้มบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม
แบบฟอรม ๗
ภาคผนวก หน้า ๘-๙

รวบรวมเสนอผู้อานวยการได้พจิ ารณา
ก่อนประชุม อย่างน้อย ๔ วันทาการ
และจัดส่งให้ประธานกรรมการก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย ๒ วันทาการ
ก่อนการประชุมอย่างน้อย ๕ วัน

เตรียมก่อนประชุม ๑-๒ ชั่วโมง

ลงทะเบียนก่อนประชุม
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ขั้นตอนการจัดประชุม

แบบฟอรมที่ใช้ (ถ้ามี)

๒.๓ ดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม
(โดยประธานกรรมการ และกรรมการและ
เลขานุการ) และงานเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร ให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมประชุม
๒.๔ จดบันทึกการประชุมตามประเด็นและเนื้อหา
ของที่ประชุม
๓. ดาเนินการหลังการประชุม
๓.๑ นารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่
คณะกรรมการรับรองและแก้ไขแล้ว
เผยแพร่ในระบบจัดเก็บเอกสารของสานักงาน
(ยกเว้นรายงานการประชุมเรื่องลับ)
๓.๒ จัดทาสรุปรายงานการประชุม และตรวจสอบ
รายงานการประชุม ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน
ถูกต้อง และมีรายละเอียดพอสมควร แล้ว
เสนอผู้อานวยการกลุ่มกิจการอานวยการ
ตรวจสอบก่อน เสนอ ผอ. สพภ.
(ตามคู่มือการบริหารและกากับดูแล
คณะกรรมการองค์การมหาชน สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนดว่า “กรรมการควรใช้สิทธิใน
การซักถามในที่ประชุมก่อนที่จะลงมติใดๆ
รวมทั้งควรดูแลให้องค์การมหาชนจัดทา
รายงานการประชุมที่ครบถ้วน ถูกต้องและมี
รายละเอียดพอสมควร”)
๓.๓ จัดทาหนังสือนาส่งรายงานการประชุมเสนอ
ผู้อานวยการพิจารณาแก้ไข ในฐานะผู้ตรวจ
รายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการ
พิจารณารับรอง /แก้ไขภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ เพื่อสานักงานจะได้ดาเนินการ
ต่อไป

ระยะเวลา

หลังประชุมไม่เกิน ๑ วันทาการ

แบบฟอร์มรายงานการ
ประชุม
แบบฟอรม ๘
ภาคผนวก หน้า ๑๐-๑๑

จัดทารายงานการประชุมและ
ส่งออกหลังประชุม ๗ วันทาการ

หนังสือนาส่งรายงานการ
ประชุม และแบบรับรอง
รายงาน
แบบฟอรม ๙
ภาคผนวก หน้า ๑๒-๑๓

ให้คณะกรรมการรับรองกลับมา
ภายใน ๗-๑๔ วันทาการ ก่อน
จัดส่งระเบียบวาระการประชุมครั้ง
ต่อไป
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ขั้นตอนการจัดประชุม

แบบฟอรมที่ใช้ (ถ้ามี)

๓.๔ สรุปค่าใช้จ่ายในการประชุม และดาเนินการ หนังสือขออนุมัติหักล้างเงิน
เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ยืมทดรองพร้อมเอกสาร
และเครื่องดื่ม
แนบ
แบบฟอรม ๑๐
ภาคผนวก หน้า ๑๔-๑๕
๓.๕ จัดทาตารางสรุปข้อสั่งการหลัก ตามข้อสั่งการ ตารางสรุปข้อสั่งการ/
หลัก นโยบายหลัก/ มติของคณะกรรมการ
นโยบาย
และเสนอแผนการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
แบบฟอรม ๑๑
เพื่อเสนอให้ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการให้
ภาคผนวก หน้า ๑๖
กลุ่มกิจการดาเนินการตามนโยบาย/มติ
๓.๔ สรุปค่าใช้จ่ายในการประชุม และดาเนินการ หนังสือขออนุมัติหักล้างเงิน
เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ยืมทดรองพร้อมเอกสารแนบ
และเครื่องดื่ม
แบบฟอรม ๑๐
ภาคผนวก หน้า ๑๔-๑๕
๓.๕ จัดทาตารางสรุปข้อสั่งการหลัก ตามข้อสั่งการ ตารางสรุปข้อสั่งการ/
หลัก นโยบายหลัก/ มติของคณะกรรมการ
นโยบาย
และเสนอแผนการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
แบบฟอรม ๑๑
เพื่อเสนอให้ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการให้
ภาคผนวก หน้า ๑๖
กลุ่มกิจการดาเนินการตามนโยบาย/มติ
๓.๖ ติดตามผลตามมติคณะกรรมการในประเด็น
ใช้แบบฟอร์ม ๑๑
สาคัญ และจาเป็นต้องใช้ในระเบียบวาระสืบเนื่อง
แล้วรายงานกลับไปยังผู้อานวยการ (บางกรณี)

ระยะเวลา

หลังประชุมไม่เกิน ๓ วันทาการ

หลังประชุมไม่เกิน ๓-๕ วันทาการ

หลังประชุมไม่เกิน ๕ วันทาการ

หลังประชุมไม่เกิน ๓-๕ วันทาการ

หลังจากแจ้งเวียนตารางติดตาม
งานตามข้อ ๓.๕ ใน ๗ วันทาการ

๘. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร
หลักการเหตุผล
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบ ผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 5/8
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ อ งค์ ม หำชน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 เรื่ อ ง แนวทำงกำรควบคุ ม ดู แ ลกิ จ กำรของ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน” โดยแนวทำงกำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
แบ่งเป็นแนวทำงที่ “ต้องปฏิบัติ” และแนวทำงที่เป็น “คำแนะนำ” ซึ่งในส่วนของการประเมินคณะกรรมการ
กาหนดไว้ดังนี้
ข้อ 5.3.7 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน โดยยึด
แนวทำง ดังนี้
12

แนวทางที่ต้องปฏิบัติ
ตำมข้อ 2) การประเมิน คณะกรรมการ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีระบบกำรประเมิน
คณะกรรมกำร โดยมี ก ำรประเมิ น ตนเองแบบรำยบุ ค คลและแบบทั้ ง คณะ เมื่ อ ทรำบผลกำรประเมิ น
คณะกรรมกำรจะร่วมกันกำหนดแนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ตั ว ชี้ วั ด องค์ ป ระกอบที่ 4 ประสิ ทธิภำพในกำรบริหำรจั ดกำรและพั ฒนำนวั ตกรรมในกำรบริ หำรจั ดกำร
ระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ (Innovation Based)
รวมทั้งกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยตัวชี้วัดบังคับ 3 ตัวชีว้ ัด โดยตัวชี้วัดที่ 4.3) ระดับการพัฒนา
ด้านการกากับดูแลกิจการ
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 3)
ข้อย้อยที่ 2.1 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ (น้ำหนักร้อยละ 2) ดังนี้
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 3)
2.1 มี ก ารเปิ ดเผยผลการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติห น้า ที่
(น้าหนักร้อยละ 2)
ระดับคะแนน
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
▪ คณะกรรมกำรไม่มีกำรประเมินตนเอง

▪ คณะกรรมกำรมีกำรประเมินตนเอง
▪ มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุม
5
▪ คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) สำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรมีเนื้อหำ (อย่ำงน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2) กำรปฏิบตั ิตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
3) กำรประชุมของคณะกรรมกำร
4) กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร
6) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุมของฝ่ำยเลขำนุกำร
- กำรส่งวำระกำรประชุมอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรประชุม
- ควำมครบถ้วนของข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
- ควำมถูกต้องเอกสำรประกอบกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม
- ควำมสม่ำเสมอของกำรรำยงำนและควำมถูกต้องของกำรรำยงำนขององค์กำรมหำชนด้ำนกำรเงินและภำรกิจหลัก
- ผลกำรนำนโยบำย/ยุทธศำสตร์/แนวคิดของคณะกรรมกำรไปปฏิบัติ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
2. เพื่ อ คณะกรรมกำรได้ ใ ช้ ค วำมเห็ น และข้ อ มู ล จำกกำรประเมิ น ผลของคณะกรรมกำร
แต่ละท่ำน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย
3. เพื่อสำมำรถนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จำกคณะกรรมกำรที่ร่วมกันแสดง
ควำมคิดเห็นนำไปสู่กำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
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แผนผังลาดับขั้นตอน/ระยะเวลา การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจาปีงบประมาณ

จัดทาร่างแบบประเมินตนเองฯ เสนอ
ผู้อานวยการ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการใน
การประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบ

เดือน มิ.ย. /ก.ค. ของทุกปี
ร่าง แบบประเมินฯ เสนอผอ. สพภ.

เดือน ก.ค. เสนอ แบบประเมินให้
คณะกรรมการเห็นชอบ
แจ้งเวียนแบบประเมินที่คณะกรรมการ
เห็นชอบแล้วให้คณะกรรมการ ให้กรอกแบบ
ประเมิน โดยกาหนดระยะเวลาขอแบบคืน
แจ้งเวียน แบบประเมินให้
คณะกรรมกำร กรอก (ใช้เวลำ 2
สัปดำห์)
รวบรวมแบบประเมินจากคณะกรรมการ แล้วสรุปผล
ทางสถิติ และสรุปข้อเสนอแนะ/สรุปการกาหนดแนว
ปฏิบัตเิ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่เสนอ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

นาสรุปผลการประเมินตนเองฯ เสนอคณะกรรมการ ให้ความ

เดือน ส.ค. สรุปผลคะแนน /สรุป

เห็นชอบ และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและ

การกาหนดแนวปฏิบัตฯิ เสนอ

กาหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่

คณะกรรมการ เห็นชอบ

สานักงานนาข้อสรุปแนวปฏิบัติทคี่ ณะกรรมการ
กาหนดรับไปพิจารณาดาเนินการ
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ภาคผนวก
แบบฟอรมที่เกี่ยวข้อง
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แบบแบบฟอรม ๑ ร่าง ระเบียบวาระการประชุม
ร่าง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ... /....
วัน.........ที่.....เดือน...........พ.ศ.....
ณ ห้องประชุมปีติพงศพึ่งบุญ ชั้น 9 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา และรับรองรายงานการประชุมเรื่องลับ (ถ้ามี)
เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
3.1.1 ...................................
วาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
3.2.1 ..............................

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร.
4.1.1 ..................................
วาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสานักงาน
4.2.1 ..................................
วาระที่ 4.3 เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
4.3.1 ....................................

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบผลการดาเนินงานของ สพภ.
วาระที่ 5.1 ผลการดาเนินงานกลุม่ กิจการอานวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย
วาระที่ 5.2 ผลการดาเนินงานกลุม่ ภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
วาระที่ 5.3 ผลการดาเนินงานกลุม่ ภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) (ระเบียบวาระนีอ้ าจเป็นเรื่องเร่งดว่ นที่สำคัญมิได้แจง้ ล่วงหน้า อาจจะเป็นทัง้ เรื่องเพือ่ ทราบ เพื่อ
พิจารณาการนัดหมาย ในวาระนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ ..../..... (ครั้งต่อไป)
6.2 ...............................................................
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แบบฟอรม ๒ หนังสือเชิญประชุม

ที่ สพภ. 001/
วัน....เดือน........พ.ศ. ....
เรื่อง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ครั้งที่ .../....

เรียน

ประธานกรรมการบริหาร สพภ. / นาย/นาง/นางสาว...................ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ//กรรมการ/
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ร่าง ระเบียบวาระการประชุม

ตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ได้กำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ครั้งที่ .../.... ในวันที่ ....เดือน.... พ.ศ. .... เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ
ชั้น 9 สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นั้น (ร่ำง
ระเบียบวำระฯ แบบตอบรับฯ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย)
ในกำรนี้ สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) หรือ สพภ. ขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมและเป็น
ประธำนในที่ประชุม ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว ทั้งนี้ หำกกรรมกำรท่ำนใดมีระเบียบวำระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม ขอควำมกรุณำแจ้ง
สพภ. พร้อมจัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม ภำยในวันที่ ….เดือน ..........พ.ศ. .... เพื่อ สพภ. จะได้ดำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร กลุ่มกิจกำรอำนวยกำร
โทร 0 2141 7823
โทรสำร 0 2143 9202
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แบบฟอรม ๓ ตัวอย่างการเขียนระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ .....
เรื่องเพื่อพิจารณา/ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ... .1
เรื่อง (ชื่อเรื่อง)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อเสนอเพื่อพิจารณา /ข้อเสนอเพื่อทราบ
(เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของการเสนอเรื่องรวมทั้ง ประเด็นที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ รับทราบ
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินการต่อไป
สาหรับกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องนามติไปเพื่อใช้ดาเนินการต่อไปทันที ให้เขียนว่า “ขอให้คณะกรรมการรับรอง
มติในการประชุมครั้งนี้ เพื่อ สพภ.จะได้ดาเนินการต่อไป” )
จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ /เห็นชอบ/
เพื่อโปรดทราบ /ให้ข้อเสนอแนะ.....

สรุปสาระสาคัญ
เรื่องเดิม
(อาทิ เช่น มติคณะรัฐมนตรี หนังสือข้อสั่งการจากหน่วยงานภายนอก (ข้อสั่งจากนายกรัฐมนตรี ข้อสั่งการจาก
รมว.ทส. ข้อสั่งการจากสานักงาน ก.พ.ร.เป็นต้น) มติคณะกรรมการที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการของสานักงาน การดาเนินการที่
ผ่านมา ที่จะนาเสนอให้พิจารณาหรือเพื่อทราบ)
ข้อเท็จจริง
(อาทิเช่น สรุปการดาเนินการทีผ่ ่านของเนื้อหาที่จะนาเสนอ ขั้นตอนต่อไปที่จะดาเนินการ รวมทั้ง รายละเอียดอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ)
ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
(ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา อานาจหน้าที่ ที่ใช้อา้ งอิง ประกอบในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ)

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
.......................................................................................................................................................................................
มติคณะกรรมการ
.......................................................................................................................................................................................
(กรณีมีเอกสารแนบประกอบวาระให้ใส่ไว้ต่อท้ายระเบียบวาระ)
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แบบฟอรม ๔ หนังสือนาส่งระเบียบวาระการประชุม
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ (อาคารบี)
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๘๐๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๒๐๒ www.bedo.or.th

ที่ สพภ. 001/
วัน....เดือน........พ.ศ. ....
เรื่อง

ขอส่งระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ครั้งที่ ..../.....

เรียน

ประธำนกรรมกำร/ นำย/นำง/นำงสำว...................ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร/กรรมกำร/กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) ที่ สพภ. 001/.....
ลงวันที่ ...เดือน......... พ.ศ. ....
สิ่งที่ส่งมำด้วย

ระเบียบวำระกำรประชุม

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) ได้ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ครั้งที่ ..../..... ในวัน.....ที่....เดือน...........พ.ศ. .... เวลำ ....... น. ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ
ชั้น 9 สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ นั้น
สำนักงำน ขอนำส่งเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ครั้งที่
.../...... โดยรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร กลุ่มกิจกำรอำนวยกำร
โทร 0 2141 7823
โทรสำร 0 2143 9202
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แบบฟอรม ๕ หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ (อาคารบี)
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๘๐๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๒๐๒ www.bedo.or.th

หน่วยงาน งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กลุ่มกิจการอานวยการ โทร 0 2141 7823
ที่
สพภ 021.6/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ครั้งที่ …/….
และขออนุมัติยมื เงิน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้กาหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ …/….. วันที่
.....................เวลา....... ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ ชั้น 9 นั้น
กลุ่มกิจการอานวยการ ขออนุมัติวงเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
1

รายการ

จานวนเงิน

หักภาษี

จ่ายจริง

ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
(.............บาท)

2

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(จานวน ..... คน คนๆ ละ .......... บาท)

3

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จานวน .......คนๆ ละ 50 บาท)

4

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(จานวน ...... คน ๆ ละ..... บาท)
รวมทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ครั้งที่ .../......
วันที่ ...........เวลา.....น. ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินจานวน .......บาท (ตัวอักษร) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงินจานวน ........... บาท
(ตัวอักษร) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน ............... บาท (ตัวอักษร) โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) งบประมาณประจาปี 2560 รหัสเบิกจ่าย (S04/ P160 /603410)
2. อนุมัติให้ นาย/นาง/น.ส.................ตาแหน่ง ................ยืมเงินสานักงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม จานวนเงิน............ บาท (ตัวอักษร)
(……………………………………..)
ตาแหน่ง....................................
หมายเหตุ ให้แนบร่างระเบียบวาระการประชุมไปด้วย
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แบบฟอรม ๖ รูปแบบ Power Point
ใช้อักษร Tahoma ขนาดตามความเหมาะสม สรุปไม่เกิน 3 สไลด/เรื่อง

www.bedo.or.th
2
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แบบฟอรม ๗ ตัวอย่างบัญชีรายชื่อ และใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุม
รายชือผ้ เข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักงานพั นาเ ร กิจจาก านชีวภาพ
ครังที /
วันที

ลาดับ

รายชือผ้ เข้ าร่วมประชุม

กุมภาพัน

เวลา . น.

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ลายมือชือ

หมายเหตุ

รายชือคณะกรรมการฯ
ผ .ดร.พิทกั จันทรเจริ

ประ านกรรมการ

สานักงานพั นาเ ร กิจจาก านชีวภาพ

นายปี ติพง พงบุ ณ อยุ ยา

ทีปรก าคณะกรรมการ

สานักงานพั นาเ ร กิจจาก านชีวภาพ

ทีปรก าคณะกรรมการ

สานักงานพั นาเ ร กิจจาก านชีวภาพ

องคการมหาชน
องคการมหาชน
.ดร.สนิท อัก รแก้ ว

องคการมหาชน
ดร.วิจารย สิมา ายา

ปลัดกระทรวงทรัพยากร รรมชาติและ
สิงแวดล้ อม กรรมการ

กระทรวงทรัพยากร รรมชาติและสิงแวดล้ อม

www.bedo.or.th
2
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แบบฟอรม ใบสาคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุม
ใบสาคัญรับเงิน
วัน....เดือน........พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………หมายเลขประจาตัว.........................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่บ้าน
จัดสรร/อาคารชุด ......... หมู่ที่.....ตาบล/แขวง ........อาเภอ/เขต......... จังหวัด .............รหัสไปรษณีย์ ……......โทรศัพท์.................ได้รับ
เงินจากนาย/นาง/นางสาว............................... ฝ่าย/โครงการ/แผนงาน..............กลุ่มกิจการ............. สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มีรายการดังต่อไปนี้
จานวนเงิน
วันที่
รายการ
หมายเหตุ
บาท
สตางค
..............
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ครั้งที่ ....../.............
...............หัก ภาษีเงินได้ (10%) -----------คงเหลือจ่ายจริง
..............
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
.............
จานวนเงิน ....................................(ตัวอักษร)
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับเงิน
(..................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้จ่ายเงิน
(น.ส.พรศิริ พูลลาภ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเหตุ
ผู้รับเงิน หากเป็นกรณีผู้แทนกรรมการโดยตาแหน่ง ต้องมีหลักฐานการมอบหมายพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบ
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แบบฟอรม ๘ รายงานการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ .../.....
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ........เดือน........พ.ศ. ..... เวลา ……… น.
ณ ห้องประชุมปีติพงศพึ่งบุญ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
------------------------------------กรรมการผู้มาประชุม
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
4. ................................................
กรรมการผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ (ติดราชการ)

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

1. ...............................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
(ผู้บริหาร สพภ. ลาดับไปจนถึงเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วม เช่น ผูส้ งั เกตการณ์ ผู้ติดตาม)
เริ่มประชุมเวลา …….. น.

๙ หนังสือนาส่งรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้แบบฟอร
งที่ประชุมทราบ
1.1 .....................................................
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ .../2562 เมื่อวันที่ ................. ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ ...................... โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข หรือ โดยมีกรรมการขอแก้ไข ดังนี้................ ซึ่ง สพภ. ได้แก้ไขแล้ว
ตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมแล้ว สพภ. จะนาส่งรายงานการประชุมให้ รมว.ทส. ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการ
รมว.ทส. เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 60 ให้องค์การมหาชนในสังกัด ทส. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ ให้ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ .../2560 เมื่อวันที่ .....เดือน......พ.ศ.2560
โดยไม่มีการแก้ไข หรือตามที่แก้ไข
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ประเด็นพิจารณา
1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ …………..
2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เพื่อเปิดเผยที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารราชการของ สพภ. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กาหนด)
มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ………….. โดยไม่มีการแก้ไข หรือ ตามที่แก้ไข
2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เพื่อเปิดเผยที่เว็ปไซต์ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพภ. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กาหนด)

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1.1 เรื่อง................................
(เนื้อหาใส่โดยสรุปและมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.2.1 เรื่อง................................
(เนื้อหาใส่โดยสรุปและมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร.
วาระที่ 4.1.1 เรื่อง..................................
(เนื้อสิหาใส่
ประเด็บนรองรายงานการประชุ
เสนอเพื่อพิจารณา/ให้ขม้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
่งที่ส่งโดยสรุ
มาด้วปยและมี
๒ แบบรั
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสานักงาน
วาระที่ 4.2.1 เรื่อง..................................
(เนื้อหาใส่โดยสรุปและมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
วาระที่ 4.3.1 เรือ่ ง.....................................
(เนื้อหาใส่โดยสรุปและมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ
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(น.ส.พรศิริ พูลลาภ)

(นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล)

ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
วาระที่ 4.3.1 เรื่อง.....................................
(เนื้อหาใส่โดยสรุปและมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องเพื่อทราบผลการดาเนินงานของ สพภ.
ผลการดาเนินงานกลุม่ กิจการอานวยการ และกลุม่ กิจการกฎหมาย
(เนื้อหาใส่โดยสรุปและประเด็นที่กรรมการให้ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดาเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชนอย่างยั่งยืน
(เนื้อหาใส่โดยสรุปและประเด็นที่กรรมการให้ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 5.3

ผลการดาเนินงานกลุม่ ภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร นวัตกรรม และการต่างประเทศ

(เนื้อหาใส่โดยสรุปและประเด็นที่กรรมการให้ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ
แบบฟอร
หนั่นงๆสือ.(ถ้ขออนุ
ระเบียบวาระที่ 5.4 .............................เรื
่องเพืม่อ๑๐
ทราบอื
ามี) มัติหักล้างเงินยืมทดรอง
๑๐.๑ หนังสือขออนุมัติหเนืัก้อล้หาใส่
างเงิโดยสรุ
นยืมปทดรอง
และประเด็นที่กรรมการให้ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วน )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1
กาหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ ../....
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งกาหนดประชุม ครั้งที่ .../......... วันที่ ............................ เวลา ...............
มติคณะกรรมการ รับทราบ
(น.ส.พรศิริ พูลลาภ)
(นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
หมายเหตุ การสรุปรายงานการประชุมในส่วนของคณะกรรมการบริหาร สพภ. สรุปโดยให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีรายละเอียด
พอสมควร (ตามคู่มือการบริหารและกากับดูแลคณะกรรมการองค์การมหาชน สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดว่า “กรรมการควรใช้
สิทธิในการซักถามในที่ประชุมก่อนที่จะลงมติใดๆ รวมทั้งควรดูแลให้องค์การมหาชนจัดทารายงานการประชุมที่ครบถ้วน
ถูกต้อง และมีรายละเอียดพอสมควร”
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แบบฟอรม ๙ หนังสือนาส่งรายงานการประชุม
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
BIODIVERSITY-BASED ECONOMY DEVELOPMENT OFFICE (PUBLIC ORGANIZATION)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ที่ สพภ. 001/
วันที่....เดือน........พ.ศ. ....
เรื่อง

ขอนำส่งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ครั้งที่ ..../.....

เรียน

ประธำนกรรมกำร/ นำย/นำง/นำงสำว...................ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร/กรรมกำร/กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

สิ่งที่ส่งมำด้วย

1. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร สพภ. ครั้งที่ .../......
2. แบบรับรองรำยงำนกำรประชุม

ตำมที่สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
พัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ครั้งที่ ..../..... ในวัน.....ที่....เดือน...........พ.ศ. .... เวลำ ....... น. ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ ชั้น 9
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) นั้น
สำนักงำน ขอนำส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 หำกท่ำนรับรองรำยงำน
กำรประชุม หรือมีกำรแก้ไขประกำรใด โปรดแจ้งที่โทรสำรหมำยเลข 02 143 9202 รำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ ที่ส่งมำด้วย 2 ภำยใน
วัน.....ที่....เดือน...........พ.ศ. .... เพื่อสำนักงำนจะได้ดำเนินกำรต่อไป หำกพ้นกำหนดจะถือว่ำท่ำนรับรองรำยงำนกำรประชุม
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

๑๐.๒ เอกสารแนบหนังสือขออนุมัติหักล้างเงินยืมทดรอง ประกอบด้วย

(นำงจุฬำรัตน์ นิรัติศยกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร กลุ่มกิจกำรอำนวยกำร
โทร 0 2141 7823
โทรสำร 0 2143 9202
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบรับรองรายงานการประชุม
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
BIODIVERSITY-BASED ECONOMY DEVELOPMENT OFFICE (PUBLIC ORGANIZATION)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แบบรับรองรายงานการประชุม
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ..../.......เมื่อวัน........ที่ ....เดือน........... พ.ศ. .....
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ข้าพเจ้าได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ครั้งที่ ...../....
เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณา ดังนี้
 ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ครั้งที.่ ..../....
 ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ครั้งที.่ ..../....
โดยมีการแก้ไขดังนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงนาม
(
)
วันที่............................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ หากท่านรับรองรายงานการประชุม หรือมีการแก้ไขประการใด โปรดแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 02 141 7823 โทรสาร

ม ๑๑
ตารางสรุ
ปการติดตามงานตามข้อสั่งการ/นโยบายหลัก/
หมายเลข 02แบบฟอร
143 9202
ภายในวั
นที่ ............................
มติของคณะกรรมการ
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แบบฟอรม ๑๐ หนังสือขออนุมัติหักล้างเงินยืมทดรอง
๑๐.๑ หนังสือขออนุมัติหักล้างเงินยืมทดรอง
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
BIODIVERSITY-BASED ECONOMY DEVELOPMENT OFFICE (PUBLIC ORGANIZATION)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน่วยงาน งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กลุ่มกิจการอานวยการ โทร 0 2141 7823
ที่
สพภ 021.6/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติหักล้างเงินยืมค่าใช้จ่ายในการประชุม ตามสัญญายืมเงินเลขที่ ....../......
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ตามบันทึก สพภ. 021.6/....... ลงวันที่ ................. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ครั้งที่ ....../......... ในวันที่ ........................ เวลา 09.30 น. เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินจานวน ...............
บาท (ตัวอักษร) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงินจานวน ........... บาท (ตัวอักษร) รวมทั้งสิ้น จานวน .......... บาท (ตัวอักษร)
อนุมัติให้ น.ส.พรศิริ พูลลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ยืมเงินสานักงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ...........บาท (ตัวอักษร) ตามสัญญายืมเงินเลขที่ ...../......... ลงวันที่.................... นั้น
บัดนี้ การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และมีค่าใช้จ่ายในการประชุม ดังนี้
ลาดับ
รายการ
จานวนเงิน
หักภาษี
จ่ายจริง
1

ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ

.............

.............

.............

2

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

.............

.............

.............

.............

-

.............

(จานวน ........คน คนๆ ละ ............ บาท)
3

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จานวน .......คนๆ ละ ....... บาท)

4

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(จานวน ...... คน ๆ ละ..... บาท)
รวมทั้งสิ้น

.............
.............

............
.............

.............

.....................(ตัวอักษร) ดังใบสาคัญที่แนบ ซึ่งเมื่อหักล้างเงินยืมแล้วไม่มีเงินเหลือจ่ายต้องนาส่งคืน (กรณีไม่มีเงินเหลือจ่าย)
หรือ มีเงินเหลือจ่าย ............. บาท (ตัวอักษร) ดังใบสาคัญที่แนบ (กรณีมีเงินเหลือจ่าย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิให้ ..........................ตาแหน่ง............................... เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ......... บาท
(ตัวอักษร) หักภาษี ณ ที่จ่าย .......... บาท (ตัวอักษร) คงเหลือจ่ายจริง .......... บาท (ตัวอักษร) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวน
.......... บาท (ตัวอักษร) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน .......... บาท (ตัวอักษร) และอนุมัติหักล้างเงินยืมจานวน จานวน .......... บาท
(ตัวอักษร) โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) งบประมาณประจาปี 2560 รหัส
เบิกจ่าย (S04/ P160 /603410) (กรณีไม่มีเงินเหลือจ่ายคืน) หรือ และอนุมัติหักล้างเงินยืม จานวน .......... บาท (ตัวอักษร)
และมีเงินเหลือจ่าย จานวน ......... บาท (ตัวอักษร) โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน) งบประมาณประจาปี 2560 รหัสเบิกจ่าย (S04/ P160 /603410)
(น.ส.พรศิริ พูลลาภ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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๑๐.๒ เอกสารแนบหนังสือขออนุมัติหักล้างเงินยืมทดรอง ประกอบด้วย
๑) ใบสรุปค่าเบี้ยประชุม (ตัวอย่างแบบฟอรม ข้อ ๑)
๒) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตัวอย่างแบบฟอรม ข้อ ๒)
๓) ใบสาคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินค่าอาหารกลางวัน (ของผู้รับจัดอาหารหรือร้านค้าที่ขายอาหาร)
๔) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และกรณีมอบผู้แทนกรรมการเข้าร่วมประชุม ต้องมีหนังสือของ
กรรมการ มอบหมายผู้แทน พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน และใบสาคัญรับเงิน (ตาม
แบบฟอรม ๗)
๕) สาเนาสัญญายืมเงินทดรอง (ขอสาเนาทีง่ านการเงินและบัญชี)
ตัวอย่างแบบฟอรม ข้อ ๑) ใบสรุปค่าเบี้ยประชุม

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

สรุปค่าเบี้ยประชุม
2/2560
จานวนเงิน
(บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่าย
(บาท)

จ่ายจริง
(บาท)

1.
2.
รวม

ตัวอย่าง ข้อ ๒) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

วัน เดือน ปี
…………

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
รายละเอียด
จานวนเงิน (บาท)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับการประชุม............. ครั้งที่ ....../2560
เมื่อวันที่..................
จานวน ........คนๆ ละ .........บาท)
เป็นเงิน

หมายเหตุ

…………
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

……………

จานวนเงิน (ตัวอักษร)
ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงินได้และข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเพื่อปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จริง
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้จ่ายเงิน
(.........................................................)
วันที่.............../........................./....................
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แบบฟอรม ๑๑ ตารางสรุปการติดตามงานตามข้อสั่งการ/นโยบายหลัก/
มติของคณะกรรมการ
ตารางสรุปการติดตามงานตามข้อสั่งการ นโยบายหลัก/มติคณะกรรมการบริหาร สพภ.
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
ครั้งที่
ประชุม
2/2560
16 ก.พ.60

ประเด็นติดตาม
โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
แผนดาเนินการ
ผล/การดาเนินการ
(ระเบียบวาระที่อ้างถึง)
1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม
สรุป รั บทราบและมอบหมายให้นายปฏิญญา เหลือง ผู้ทรงคุณวุ ฒิ คุณศิริพร ดาเนินการตามขั้นตอน -อยู่ระหว่างการประสาน หากมีความชัดเจนเรื่องเกณ ์
จากภายนอก เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กพร.
การประเมินฯ ประธาน
ผู้อานวยการ สพภ.
อนุกรรมการ จะนัดประชุม
คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป
วาระที่ 3.1 การดาเนินงานเพื่อสนองพระราชดาริ ในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผอ.กลุ่มกิจการการต่างประเทศ ผอ.ดวงพรประสาน สผ. ผอ.ดวงพร ได้ประสานขอข้อมูล
จาก สผ.แล้ว และแจ้ง
ความเห็นกรรมการ
คณะกรรมการทราบในครั้งที่
1. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
3/2560 ดังนี้ เรื่องข้อมูลการ
ชีวภาพ สมัยที่ 13 ณ เมืองแคนคูน สหรัฐแม็กซิโก โดยมีการ
ประชุมกลุ่มย่อยในเรื่อง
ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเรื่ อ งความหลาหลายทางชี ว ภาพ อาจ
business & Biodiversity
ประสาน สผ. ขอข้อมูลผลการประชุม เพื่อประโยชน์กับการ
Forum ณ เมืองแคนคูน
ทางานของ สพภ. ต่อไป
สหรัฐเม็กซิโก
มติ รับทราบ
www.bedo.or.th
2
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