
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักการพิมพ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Quality Procedure) 

 
เร่ือง : การจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา 

       

ตนฉบับ 
หมายเลขเอกสาร : QP – บก  -  001 

แกไขครั้งที่ : 3 

วันที่ประกาศใช : 16/06/54 

จํานวนหนา (ไมรวมปก) : 6  หนา 

   
 



รหัสเอกสาร : QP-บก-001

1. วัตถุประสงค

2.  ขอบขาย

3. เอกสารที่เกี่ยวของ
1. ทะเบียนรับ-สง งาน FR-บก.001

3.  ทะเบียนสงงานรายงานการประชุม

4. เอกสารขั้นตอนการเลเอาทเอกสารประกอบรายงานการประชุมดวยแสกนเนอร WI-บก-002

4. คํานิยามศัพท 

จากอินทราเนต และนํามาจัดวางลงในกระดาษขนาด19X26 cm. 

5. ผูรับผิดชอบ

        - จัดรูปแบบรายงานการประชุมในไฟลขอมูล พรอมกับแทรกเอกสารประกอบ และตรวจสอบตนฉบับ

     5. ชางศิลป

          - ออกแบบปก

        - ตรวจสอบความถูกตองพรอมลงนามในหนังสือขออนุมัติจัดพิมพรายงานการประชุมถึงรองเลขาธิการวุฒิสภา

    3. ผูอํานวยการกลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ

        - ตรวจสอบความถูกตองพรอมลงนามในหนังสือขออนุมัติจัดพิมพรายงานการประชุมถึงผูอํานวยการสํานักการพิมพ

    4. วิทยากร

         - ตรวจพิสูจนอักษรพรอมจัดทําตนฉบับรายงานการประชุม

   6. เจาหนาที่บันทึกขอมูล

การจัดทํารูปเลม

      เลเอาทเอกสารประกอบฯ คือการจัดวางรูปแบบเอกสารประกอบการพิจารณาที่นําเอกสารไปสแกนในเครื่องสแกนเนอรหรือดาวนโหลด

    1. รองเลขาธิการวุฒิสภา

        - พิจารณาอนุมัติใหจัดพิมพรายงานการประชุมเพื่อใชในวงงานรัฐสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. ใบสงมอบงานFR-บก.002

    2. ผูอํานวยการสํานักการพิมพ

       ข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผูท่ีเกี่ยวของสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีระบบแบบแผนพรอมทั้งลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากที่สุด

        คลอบคลุมกิจกรรมตางๆในกระบวนการจัดตนฉบับรายงานการประชุม เชน การตรวจพิสูจนอักษร เลเอาทเอกสารประกอบการพิจารณาฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

QUALITY 

PROCEDURE

กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ

 เร่ือง : การจัดทํารายงานการประชุม หนา :    1
แกไขคร้ังที่ : 3วันที่ประกาศใช :    16/6/54



รหัสเอกสาร : QP-บก-001

เริ่มตน / สิ้นสุด              การทํางาน               จุดเช่ือมตอ              การพิจารณา / ตัดสินใจ              การบันทึก  / เอกสาร            การสื่อสาร

1.  รับตนฉบับพรอมไฟลขอมูลและบันทึกขอความ

  และจัดลงทะเบียนรับงาน 

2.  ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนตนฉบับและ

ไฟลขอมูลวาตรงตามบันทึกขอความที่จัดสงใหหรือไม 

ในกรณีท่ีไมถูกตองครบถวนใหดําเนินการติดตอ

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข

3. จัดวรรคตอน ความถูกตองสวยงามในไฟลขอมูล

   และแกไขขอความตามคณะกรรมาธิการฯ แกไข   

(WI-บก-004)(ในกรณีขอมูลในไฟลงานหรือสําเนา

   ขาดหายไปใหติดตอขอรับตนฉบับที่ขาดหายจาก
  สํานักรายงานการประชุมฯ )  พรอม  Print  รางฯ  

ใหวิทยากร เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

และดําเนินการตอไป

4. ตรวจพิสูจนอักษร ความถูกตองของเนื้อหา

และความสวยงาม  พรอมแกไขความผิดพลาด 

จากนั้นสงใหหัวหนากลุมงานตรวจความถูกตองอีกครั้ง

5.นําเอกสารประกอบการพิจารณารายงานฯ

ไปสแกนดวยเครื่องสแกนเนอร

หรือดาวนโหลดจากอินทราเนต

และนํามาเลยเอาท (WI-บก-002)

จนท. ธุรการ/

วิทยากร

วิทยากร

จนท. ธุรการ/

จนท. บันทึกขอมูล

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

QUALITY PROCEDURE

กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ

 เร่ือง : กระบวนการจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา หนา :    2
แกไขคร้ังที่ : 3วันที่ประกาศใช :      16/6/54

  ขอใหจัดทํารายงานฯ จากกลุมงานบริหารทั่วไป

เอกสารสัญลักษณของกระบวนการ

ชางศิลป/

จนท. บันทึกขอมูล

จนท.บันทึกขอมูล/

จนท. บันทึกขอมูล

ผูรับผิดชอบ

กลุมบริหารงานทั่วไป

ลงทะเบียนรับงานพรอมจัดเก็บ
เอกสารและไฟลงาน

            จนท.ธุรการ  /          1
- สําเนารายงาน
   การประชุม
- ไฟลขอมูล
- ทะเบียนรับ-สง

วิทยากร / 

4
ตรวจพิสูจนอักษร ความถูกตองของ

เน้ือหาและความสวยงาม

แลวสงใหหัวหนากลุมงาน

ตรวจ

ตกลง

แกไข

สแกนเอกสารประกอบการพิจารณา
รายงานฯ  พรอมแทรกเลเอาท

วิทยากร / ชางศิลป 5

 รายงานการ
ประชุมฯ ฉบับ
ราง

เอกสารประกอบฯ
ที่เลเอาทแลว

 จนท.ธุรการ/ 

2

ตรวจสอบจํานวนและความ

ถูกตองของตนฉบับ

 จนท.บันทึก

3
จัดวรรคตอน ความถูกตอง

สวยงามของรายงานฯ ในไฟล

งานเสร็จพรอม  Print  Out  

รางรายงานฯ 

ตกลง

แกไข

6

แกไข

แกไข ตกลง

แกไขปรับปรุง
ในไฟลตนฉบับ

แกไข

แกไขปรับปรุง
ในไฟลตนฉบับ



รหัสเอกสาร : QP-บก-001

เริ่มตน / สิ้นสุด              การทํางาน               จุดเช่ือมตอ              การพิจารณา / ตัดสินใจ              การบันทึก  / เอกสาร            การสื่อสาร

6.แทรกเลยเอาทเขากับเนื้อหาสวนที่อภิปราย
เขาดวยกันตามตนฉบับพรอมกับรันเลขหนาทั้งในสวน
เอกสารประกอบฯ และเนื้อหารายงาน
พรอมทั้ง print out ตนฉบับ
จากนั้นสงใหวิทยากรตรวจตนฉบับอีกครั้ง

7.จัดทําสารบัญและหนาปก (WI-บก-004)

8.ตรวจสอบความถูกตองทั้งหมดอีกครั้งกอน

เม่ือถูกตองจัดทําบันทึกขอความเสนอผูอํานวยการ

กลุมงานและผูอํานวยการสํานักพิมพ

9.ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยท้ังหมด

และเสนอผูอํานวยการสํานักพิมพ

เพื่อลงนามในบันทึกขอความถึงรองเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อขออนุมัติจัดพิมพ

เอกสารสัญลักษณของกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ผอ.กลุมงาน

บรรณาธิการฯ

ผูรับผิดชอบ

วิทยากร

วิทยากร/

ชางศิลป/

บันทึกขอมูล

วิทยากร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

QUALITY PROCEDURE

กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ

 เร่ือง : กระบวนการจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา หนา :    3
แกไขคร้ังที่ : 3วันที่ประกาศใช :      16/6/54

จัดทําสารบัญ / หนาปก

วิทยากร / บันทึกขอมลู / 7

วิทยากร

8
ตรวจพิสูจนความถูกตองท้ังหมด

ของตนฉบับท่ีจัด

ทําขึ้น

ผอ.กลุมงาน

9
ตรวจสอบความถูกตอง

ของรายงานการประชุม

บันทึกจอความ
ขออนุมัติ
จัดพิมพรายงาน
การประชุมฯ
พรอม
ตนฉบับรายงาน

ตกลง

ตกลง

4 5

แกไข

แกไข

วิทยากร / จนท.บันทึกขอมูล 6

แทรกเอกสารประกอบฯเขากับ

เน้ือหารายงานท่ีตรวจพิสูจนอักษร

และแกไขเสร็จ แลวพรอมกับใสเลข

หนา

1

รายงานการ
ประชุมฯ รูปเลม
เรียบรอยพรอม
บันทึกขอความ
เสนอผูบังคบั
บัญชา



รหัสเอกสาร : QP-บก-001

เริ่มตน / สิ้นสุด              การทํางาน               จุดเช่ือมตอ              การพิจารณา / ตัดสินใจ              การบันทึก  / เอกสาร            การสื่อสาร

10.ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยท้ังหมด
และเสนอรองเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อลงนามบันทึก
ขอความเพื่ออนุมัติจัดพิมพ

รองเลขาธิการฯ 11.ลงนามอนุมัติจัดพิมพ
และเผยแพรรายงานการประชุมวุฒิสภา

12.  นําตนฉบับรายงานการประชุมและบันทึกขอความ
อนุมัติจัดพิมพรายงานฯ  นําสงกลุมงานการพิมพ
เพื่อดําเนินการจัดพิมพตอไปโดยจะตองแนบใบสงมอบ
งานเพื่อบงช้ีรายงานการประชุมใหกลุมงานการพิมพ
ตอไป

จนท.ธุรการ /

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

QUALITY PROCEDURE

กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ

 เร่ือง : กระบวนการจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา หนา :    4
แกไขคร้ังที่ : 3วันที่ประกาศใช :       16/6/54

เอกสารผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ชางศิลป

วิทยากร/

สัญลักษณของกระบวนการ

ผอ.สํานักการพิมพ

จนท.บันทึกขอมูล/

ผอ.สํานัก
10

ตรวจสอบความถุกตอง

ของรายงานการประชุม

รองเลขาธิการ

11
ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติจัดพิมพ

ตกลง

แกไข

12.  นําตนฉบับรายงานการประชุม

นําสงกลุมงานการพิมพ

แกไข
อนุมัติจัดพิมพ
รายงานการ
ประชุมฯ พรอม
ตนฉบับรายงานฯ

9

9

ตนฉบับรายงาน
การประชุมที่
ไดรับการอนุมัติ
พรอมจัดพิมพ
- ทะเบียนสงงาน 
รายงานการประชุม
(FR-บก-007)
- ใบสงมอบงาน 
(FR-บก-002)

บันทึกขอความขอ
อนุมัติจัดพิมพ
รายงานการ
ประชุมฯ พรอม
ตนฉบับรายงานฯ



รหัสเอกสาร : QP-บก-001

เริ่มตน / สิ้นสุด               การทํางาน                จุดเช่ือมตอ              การพิจารณา / ตัดสินใจ             การบันทึก  / เอกสาร          การสื่อสาร

7. เอกสารที่แนบมา

1. ทะเบียนรับ-สง งาน 4 ป 4 ป

 2. ใบสงมอบงาน 1 ป 1 ป

3. ทะเบียนสงงานรายงานการประชุม 4 ป 4 ป

 

กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ

 เร่ือง : การจัดทํารายงานการประชุม หนา :   5
วันที่ประกาศใช :       16/6/54

FR-บก.001

FR-บก.002

FR-บก.007

แกไขคร้ังที่ : 3

ช่ือบันทึกคุณภาพ รหัสแบบฟอรม
อายุการจัดเก็บ อายุการจัดเก็บ

ณ.จุดปฏิบัติงาน ณ.หองเก็บเอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

QUALITY 

PROCEDURE





รหัสเอกสาร : QP-บก-001

  แกไขคร้ังที่ : 0

เกา ใหม
ลําดับ

ฝาย/แผนก
รหัสเอกสาร

วันที่

ประกาศใช
ชื่อเอกสารDAR No.

แกไขคร้ังที่ / ฉบับที่

ประวัติการแกไขเอกสาร
ผูขอดําเนิน

แกไขครั้งท่ี : 0

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

QUALITY PROCEDURE

กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ
 เรื่อง : การจัดทํารายงานการประชุม หนา :  6

วันท่ีประกาศใช :     18/4/54



ปัญหาอุปสรรคในการจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา 
 ต้นฉบับรายงานการประชุมวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภารับรองแล้ว  สํานักรายงาน     
การประชุมและชวเลขส่งมายังสํานักการพิมพ์เพื่อให้กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์
ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรพร้อมทั้งจัดทํารูปเล่มและเผยแพร่แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ยังมี
ข้อผิดพลาด  ดังนี้ 

๑. เอกสารต้นฉบับไม่สมบูรณ์บางหน้าขาดหายไป  หรือบางหน้าไม่ชัดเจน
สีดําเกินไปอ่านไม่ชัดเจน 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของส่วน
ราชการมีไม่ครบ  เช่น  รายงาน  ๒  ปี  แต่มีแค่ปีเดียว  หรือมีหน้าแรกแต่หน้าด้านหลังไม่มี  
การเจาะรูเอกสารทําให้ตัวอักษรและตัวเลขขาดหายไป 

๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแทรกมาผิดเรื่อง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา    
ร่างพระราชบัญญัติ  รายงานผลการดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆ  และเอกสารประกอบ   
การพิจารณาอื่นๆ  เป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ไม่มีการเจาะเอกสาร  เพื่อส่งให้สํานักการพิมพ์
ดําเนินการจัดทํารูปเล่มต่อไป  ทั้งนี้  ได้ประสานงานกับสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
แก้ไขข้อผิดพลาดในเบื้องต้นแล้ว  
 


