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รายงานการประชุม 
 

1.  ความหมายของ “รายงานการประชมุ” 

รายงานการประชุม  มีความหมายวา  รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไวเปนทางการ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 953) และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงาน

สารบรรณ พ.ศ. 2526  ใหความหมายไววา คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม  ผูเขารวมประชุม และ

มติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 

จากความหมายดังกลาว  จะเห็นไดวา  รายงานการประชุมที่ถูกตองสมบูรณนั้น จะตองมีการบันทึก

ความคิดเห็น ทั้งของ ผูมาประชุม และ ผูเขารวมประชุม ไว ถึงแมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจะมิไดให

ความหมายหรือรายละเอียดของคําวา “ความคิดเห็น”  ไวโดยชัดเจน  แตก็นาจะพอเขาใจไดวา  ความคิดเห็นที่

จะตองบันทึกใหปรากฎในรายงานการประชุมนั้น คือ ความคิดเห็นที่เปนสาระสําคัญและอยูในประเด็นของเรื่องที่

มีการพิจารณาและมกีารจดบันทึกรายงานการประชุมนั้นเอง 

ในกรณีที่มีความเห็นเกินกวาหนึ่งฝาย  บันทึกรายงานการประชุมจะตอง    จดความเห็นและเหตุผลของ

แตละฝายไวใหเปนหลักฐานดวย แลวจึงบันทึกถึง  มติ  หรือ  เสียงขางมาก ของที่ประชุมไวในลําดับสุดทาย 

 

2.  ความสําคัญของรายงานการประชมุ 

รายงานการประชุมถือเปนการสื่อความหมายเปนลายลักษณอักษรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในหลาย

ประการ ดังนี้ 

1.  ใชเปนเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน  ซึ่งเปนที่เขาใจไดวา  การปฏิบัติงานในหนวยงานใดก็ตาม  การ

มอบหมายงานใหผูไดรับไปปฏิบัติงาน  หรือมอบใหหนวยงานใดรับผิดชอบในการปฏิบัติเรื่องใดก็ตาม  การ

มอบหมายเชนที่วานั้น อาจเปนไปตามคําสั่งของหนวยงานเหนือหรือเปนไปตามมติของที่ประชุมที่จะมอบหมาย

ภารกิจใหผูรับมอบดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  จะมีการบันทึกเรื่องราวเหลานั้นไวในรายงานการประชุม  ซึ่งจะ

ใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ หรือใชในการติดตามผลการปฏิบัติงานนั้นได 

2.  ใชเปนเครื่องมือในการติดตามงาน  แผนงาน โครงการ นโยบาย หรือแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น  

ในหลายกรณีเปนไปตามมติของที่ประชุม  ซึ่งจะตองมีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมและมติในเรื่องนั้น ๆ ไว 

3.  ใชเปนหลักฐานในการอางอิง  การปฏิบัติงานในหนวยงานหรือในองคกรใดก็ตาม จะตองเปนไปตาม

นโยบายหรืออํานาจของผูบริหารหรือในบางกรณี  ก็จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมติของที่ประชุม  รายงานการ

ประชุมจึงถือเปนหลักฐานที่ผูปฏิบัติจะตองดําเนินการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมนั้น  ซึ่งหากเกิดความ

ผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไมเปนไปตามมติของที่ประชุม รายงานการประชุมก็จะเปนหลักฐานที่ใชอางอิงได 



 กรณีตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุดก็คือ รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีจะเปนหนวยงานที่จัดทําขึ้น  เพี่อใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ  ซึ่งสามารถใชรายงาน

การประชุมดังกลาวเปนหลักฐานในการอางอิงได 

4.  ใชเปนเครื่องมอืในการยุติความขัดแยง  ความขัดแยงทางความคิดเห็นในการปฏิบัติงานนั้น  เปนสิ่ง

ที่เกิดขึ้นไดอยางเปนธรรมชาติ  ซึ่งความขัดแยงดังกลาวอาจยุติลงไดหากมีการนําความคิดเห็นที่ไมตรงกันนั้นเขา

ไปสูการแสวงหาขอยุติในที่ประชุม ใชมติของที่ประชุมที่ไดมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมเปนเครื่องยุติความ

ขัดแยง  หรือใชรายงานการประชุมเปนเครื่องยืนยันความถูกตอง ปญหา หรือความขัดแยงนั้นก็ยุติลงได 

 หรือหากมีปญหาขอกฎหมายในทางปฏิบัติเกิดขึ้น  ไมวาจะเปนผูบริหาร หรือ       ผูปฏิบัติไม

ดําเนินการใหเปนไปตามมติของที่ประชุม  ผูมีสวนเกี่ยวของก็อาจจะขอใหมีการพิจารณาทบทวน เพื่อใหมีการ

ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมที่ไดมีการบันทึกไวนั้นได 

5.  เปนขอมูลขาวสาร รายงานการประชุมเปนขอมูลขาวสารประเภทหนึ่งที่สามารถเผยแพร

ประชาสัมพันธใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานหรือในองคกรไดรับทราบถึงนโยบาย แนวความคิด ทิศทางของ

หนวยงานใดถือเปนรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธภายในที่จะสรางความสัมพันธหรือความเขาใจอันดี

ระหวางบุคคลในองคกรไดเปนอยางดี 

 ในการปฏิบัติงานในตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ซึ่งจะตองวินิจฉัยขอพิพาทระหวางหนวยงาน

ของรัฐกับประชาชน  หรือกับผูที่ไดรับผลกระทบ  ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากผลของคําสั่งทาง

ปกครอง เมื่อมีคดีพิพาทหรือมีผูฟองคดีตอศาลปกครอง  เอกสารลําดับแรกที่ตุลาการเจาของสํานวนจะออก

หมายเรียกใหจัดสงเพื่อประกอบการพิจารณาก็คือ “รายงานการประชุม”  ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะทําใหไดรับรู

ขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย และมติของที่ประชุม  อันจะทําใหการวินิจฉัยหรือพิพากษาอรรถคดีเปนไปไดโดยมี

ขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณ 

จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา “รายงานการประชุม”  นั้น เปนเอกสารที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการ

ติดตาม ตรวจสอบ หาขอมูลเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของทุกองคกรอยางแทจริง 

 

3.  ระเบียบวาระการประชุม  ความหมายและความสําคัญ 

คําวา “ระเบียบวาระ” หมายความวา  ลําดับรายการที่กําหนดไวเสนอที่ประชุม (พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  หนา 674) คําวาระเบียบวาระ จึงใชสําหรับการประชุมโดยเฉพาะ 

ระเบียบวาระการประชุมมีความสําคัญในประการที่วาทําใหผูเขาประชุมไดทราบลําดับรายการและ

ขอบเขตของการประชุม และทราบประเด็นสําคัญในการประชุมลวงหนา  ซึ่งทําใหเราสามารถเตรียมขอมูล  และ

ความเห็นเพื่อเสนอตอที่ประชุมไดอยางครบถวนถูกตอง 

ระเบียบวาระการประชุมถือเปนเครื่องมือที่จะทําใหการประชุมสามารถดําเนินไปไดโดยลําดับ  โดยผูเขา

ประชุมจะสามารถรูลวงหนาไดตามระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 

ไดเรียงลําดับของระเบียบวาระการประชุมไว ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

     1.1 ..................................... 

     1.2 ..................................... 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

     3.1 ..................................... 

     3.2 ..................................... 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

     4.1 ..................................... 

     4.2 ..................................... 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  (ถามี) 

 

4.  รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 เมื่อประธานกลาวเปดประชุมแลว  ก็จะเขาสูระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังกลาว 

 อยางไรก็ตาม  บางกรณีอาจมีเรื่องในระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่องที่เสนอใหที่ประชุม

พิจารณา  ซึ่งเปนเรื่องที่เรงดวน มีความสําคัญ มีรายละเอียดที่ซับซอน หรือเปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการ

พิจารณามาก  ประธานในที่ประชุมอาจจะไมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมได โดยอาจจะขอให

นําเรื่องในระเบียบวาระการประชุมที่ 4  ขึ้นมาพิจารณากอน 

 แตโดยปกติแลว  มักจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 สําหรับระเบียบวาระการประชุมที่ 1  นี้ หากประธานไมมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ การจด

รายงานการประชุมก็จะใชคําวา “ไมมี” 

 ในกรณีที่ประธานมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ เลขานุการหรือผูจดรายงานการประชุมจะบันทึกไว

วา “ที่ประชุมรับทราบ”  ซึ่งเปนเพราะระเบียบวาระนี้ไมมกีารลงมติแตอยางใด 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  ประธานจะเปนผูเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รายงานการประชุม โดยอาจจะใหพิจารณาทีละหนา หรือใหพิจารณารวมยอดทั้งฉบับ หากมีผูขอแกไข  

เลขานุการจะตองบันทึกขอความใหมที่มีการแกไขอยางละเอียด 

 ระเบียบวาระนี้จะลงทายวา  – ที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมครั้งที่.......  โดยไม

มีการแกไข 

 หรือ  มีผูเสนอขอแกไขรายงานการประชุม  จํานวน.......แหง  เมื่อไดแกไขแลวถือวาที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

 เปนเรื่องที่ผูเขาประชุมหรือผูเขารวมประชุมจะเสนอเรื่องที่ไมมีประเด็นพิจารณาใหที่ประชุมได

ทราบ  ซึ่งที่ประชุมอาจจะมีขอซักถามหรือมีขอสังเกตเพิ่มเติมไดตามควรแกกรณี  แตจะไมมกีารลงมติ 

 เลขานุการหรือผูจดรายงานการประชุมจะบันทึกตอทายระเบียบวาระที่ ๓  นี้  เพียงวาที่ประชุม

รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ถือเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดในการประชุม  เนื่องจากเปนเรื่องเพื่อพิจารณา  ซึ่งอาจจะตองพิจารณา

ทั้งขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  ผลกระทบ  หรือบรรทัดฐานในการพิจารณาเทียบเคียงกอนที่จะมีการลงมติ 



 การพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระนี้  อาจจะมีความเห็นเปนหลายฝาย   ซึ่งเลขานุการหรือผูจด

รายงานการประชุมจะตองจับประเด็นในการอภิปรายและสรุปสาระสําคัญของความเห็นแตละฝายใหชัดเจน   

แลวจึงบันทึกมติของที่ประชุมโดยละเอยีด  เชน 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ  โดยมีขอสังเกต หรือเงื่อนไขอยางใด 

 มติของที่ประชุมจะตองมีความชัดเจนโดยไมตองใหผูปฏิบัติตองตีความมติของที่ประชุม 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ระเบียบวาระนี้อาจเปนเรื่องเรงดวนที่มิไดบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุมโดยปกติ   ซึ่งประธาน

อาจจะอนุญาตใหเสนอเพื่อนํามาพิจารณาในระเบียบวาระที่  5  นี้ได 

 

5.  วิธีจดรายงานการประชุม 

การจดรายงานการประชุม   ซึ่งเปนพิธีการนั้น  มีวิธีจด  3  แบบ ดังนี้ 

1.  จดอยางละเอยีดทุกคําพูด  เปนรูปแบบของการจดรายงานการประชุมที่ใชเฉพาะที่  เฉพาะแหง  

เทาที่ทราบ  หนวยงานที่ใชวิธีการจดรายงานการประชุมแบบนี้  ไดแก  รัฐสภา 

 ถือเปนการจดรายงานการประชุมที่สิ้นเปลืองเวลามาก  ตองมีการบันทึกเทปและถอดเทปใน

ลักษณะคําตอคํา  ไมเปนที่นิยม 

2.  จดอยางยอ  เปนการจดเฉพาะประเด็นสําคัญ  มีการสรุปเนื้อหาใหสั่นกระชับ  เขาใจงาย  วิธีนี้

นิยมใชกันโดยทั่วไป 

 การจดรายงานการประชุมแบบนี้   จะไดรายงานการประชุมที่ดีเพียงใด  ขึ้นอยูกับความสามารถ

เฉพาะตัวของผูจด 

3.  จดแตเหตุผลและมติ  เปนการจดรายงานการประชุมฉบับยอ  สั้น  มีลักษณะเหตุผลและมติ  ผู

ไมไดเขาประชุมหรือไมไดเขารวมประชุมยากที่จะทําความเขาใจกับการจดรายงานการประชุมแบบนี้ 

 

6.  ลักษณะของรายงานการประชุมที่ด ี

รายงานการประชุมที่ดีนั้น   ควรมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่จําเปนอยางนอย  3  ประการ  ดังนี้ 

6.1  ความถูกตอง  ในการจดและจัดทํารายงานการประชุมนั้น  จะตองมีการเขียนสรุปตนเรื่องที่เปน

วาระการประชุมเสียกอน   พอใหเขาใจวาเปนเรื่องอะไร   มีประเด็นแหงการพิจารณาอยางไรที่ประชุมได

พิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีความเห็นอยางไร 

 ความเห็นของที่ประชุมนั้น  อาจเปนความเห็นสองฝายหรือสามฝายก็ได  ซึ่งเปนหนาที่ของผูจดและ

จัดทํารายงานการประชุมที่จะตองจดบันทึกความเห็นของแตละฝายไวใหครบถวน  กอนที่จะสรุปเปนมติทายที่สุด

แลวที่ประชุมเห็นดวยกับความเห็นใด 

6.2  ความเที่ยงธรรม  ความเที่ยงธรรมที่วาหมายถึง  ความพยายามที่จะตองเขียนรายงานการ

ประชุมอยางปราศจากอคติ   เพื่อใหรายงานการประชุมนั้นเปนไปตามความเปนจริง   การบันทึกความเห็นหรือ

ขออภปิรายของแตละฝายจะตองใหน้ําหนักหรือขออภิปรายของแตละฝายจะตองใหน้ําหนักหรือความสําคัญใน

ระดับที่เทาเทียมกัน  เพราะมีความเปนไปไดที่ผูจดและจัดทํารายงานการประชุมจะมีความรูสึกคลอยตาม

ความเห็นของ  ฝายหนึ่ง  ฝายใดแลว  บันทึกความเห็นของฝายนั้นไวอยางละเอียด  ใหความสําคัญมาก  แตจะ



บันทึกความเห็น หรือขออภปิรายของฝายที่ตนไมเห็นดวยไวอยางสรุปรวบรัด  ซึ่งเปนสิ่งที่ไมพึงกระทํา   เพราะ

จะทําใหรายงานการประชุมนั้นขาดความเที่ยงตรงไปมาก 

6.3  ความชัดเจน  รายงานการประชุมคือการบันทึกสิ่งที่ไดมีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

สําหรับใชเปนหลักฐานอางอิง ยืนยัน ตรวจสอบ ติดตามงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองบันทึก

รายงานการประชุมใหมคีวามชัดเจน ใหเขาใจไดงาย ไมวาผูที่อานรายงานการประชุมนั้นจะเปนผูที่อยูในที่ประชุม

ดวยหรือไมก็ตาม 

 รายงานการประชุมที่ดีตองสามารถทําใหผูอานทั้งที่อยูในประชุมและไมมีโอกาสเขาประชุมดวย

สามารถรับรูเรื่องราวอันเปนประเด็นสําคัญไดในระดับที่ใกลเคียงกัน จะแตกตางกันในรายละเอียดบาง ก็คงตอง

ถือวาเปนปกติวิสัย แตตองไมใหเกิดการรับรูที่ตางกันในสาระสําคัญ 

 

7.  คุณสมบัติของผูจดและจัดทํารายงานการประชมุที่ด ี

เมื่อไดรูถึงความหมาย   วัตถุประสงค   ความสําคัญ   และลักษณะของรายงานการประชุมที่ดีแลว   

คําถามสุดทายที่พึงถามในเรื่องนี้ก็คือ   ผูที่จะทําหนาที่จดและจัดทํารายงานการประชุมที่ดี  ควรจะตองมี

คุณสมบัติอยางไรบาง 

จากมุมมองเดียวของผูนําเสนอขอเขียนนี้ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของ ผูที่จะจดและจัดทํา

รายงานการประชุมที่ดี วาควรตองมลีักษณะดังนี้ 

7.1  เปนผูฟงที่ดี  การที่จะจดและจัดทํารายงานการประชุมไดอยางถูกตองครบถวนตรงประเด็น และ

เก็บสาระสําคัญของเรื่องที่มีการประชุมได ตองเปนผูฟงที่ดี ฟงอยางจับประเด็น รูประเด็น รูเทาทันในสิ่งที่กําลัง

ประชุมกันอยูนั้น ตองฟงอยางตอเนื่อง และติดตามไปโดยไมขาดตกบกพรองในประเด็นของเรื่อง 

7.2  เปนผูทําการบานกอนเขาประชุม  นี่เปนเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดในความเห็นของผูเขียน  การทํา

การบานกอนเขาประชุมคือ  การอานเรื่องในระเบียบวาระการประชุมอยางนอย 2 รอบ อานในลักษณะ ศึกษา 

ถึงเรื่องที่จะตองประชุมนั้น วามีประเด็นในการพิจารณาอยางไร  ขอเท็จจริงเปนอยางไร  มีขอกฎหมายกําหนด

แนวทางปฏิบัติไวเพียงใดหรือไม  เคยมีกรณีตัวอยางที่สามารถเทียบเคียงกับเรื่องที่นําเสนอครั้งนี้หรือไม 

การศึกษาหรือการทําการบานลวงหนากอนเขาประชุม  จะชวยทําใหเขาใจเรื่องไดงายและไมตองออกแรงมากใน

การฟงหรือในการติดตามเทา ๆ กับที่จะรําลึกตลอดเวลาวาขณะนี้กําลังพูดจากันอยูในประเด็นที่จะตองให

ความสําคัญหรือไมดวย 

7.3  เปนผูมีสมาธิดีตลอดการประชุม  ความประการนี้คงไมตองอธิบายเพิ่มเติม  เพราะสมาธิที่ดีจะ

ชวยทําใหเกิดความเขาใจและติดตามเรื่องราวของการประชุมไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับถาหากไดทําการบาน

ลวงหนามาดวยตามที่ระบุไวในขอ 7.2 ดวยแลวการจดและจัดทําบันทึกรายงานการประชุมก็จะไมใชปญหาอีก

ตอไป 

7.4  เปนผูมีทักษะในการสรุปความที่ดี  ถึงแมจะเปนผูฟงที่ดี  มีสมาธิ  และทําการบานกอนเขา

ประชุมครบถวน ตามคุณสมบัติอันพึงประสงคทุกประการแลวก็ตาม  แตคุณสมบัติที่ขาดไมไดประการหนึ่งก็คือ

การเปนผูมีทักษะในการสรุปความที่ดี  ใชภาษาในการเรียบเรียงที่ดี   จึงจะทําใหรายงานการประชุมนั้นออกมา

เปนบันทึกรายงานที่ดีได 



 

บทสรุป 

รายงานการประชุมนั้น เปนการบันทึกเรื่องราวที่ เกิดขึ้นในการประชุม  ซึ่งมีทั้งสวนที่ เปน

สาระสําคัญและสวนที่เปนพลความ เปนรายละเอียดปลีกยอยที่อาจไมจําเปนตองบันทึกไวในรายงานการ

ประชุมได  ผูที่จัดทําหนาที่จดรายงานการประชุมเพื่อมาจัดทําเปนบันทึกรายงานการประชุมในภายหลังจึง

ตองมีคุณสมบัติและมีทักษะความสามารถ ดังที่ไดนําเสนอมาแลวขางตนนั้น 

รายงานการประชุมเปนเอกสารที่จะตองมีการบันทึกชื่อผูเขาประชุม  ผูจดรายงานการประชุม  

ผูตรวจรายงานการประชุมตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการประชุมทุกคน  จึงตองเขียนโดยรําลึกรูเสมอวา

จะตองสอบทานความถูกตองของชื่อ นามสกุล ยศและตําแหนงของผูที่ปรากฏชื่อในรายงานการประชุมอยาง

พลาดไมไดดวยประการทั้งปวง  อยางไรก็ตาม หากผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องของการจดการจัดทําบันทึก

รายงานการประชุมจะไดเตรียมตัวใหพรอมก็จะชวยใหการทําหนาที่ดังกลาวประสบความสําเร็จและไดรับ

การยอมรับไดโดยไมยากลําบากแตอยางใด 
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