แผนภาพกระบวนการประชุมทั่วไป

ส่วนของผู้ดูแล
ห้องประชุม

ส่วนของผู้ร่วม
ประชุม

อ้างอิง

สร้างห้องและ
จัดการห้อง
ประชุม
กำหนดระบบ
ประชุมที่ได้รับ
การรับรองและ
สร้างห้อง
ประชุมตาม
มาตรฐานการ
รักษาความ
ปลอดภัยที่
แนะนำพร้อมส่ง
หนังสือเชิญหรือ
Linkประชุมให้ผู้
ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกภาพ
(ถ้ามี)
แจ้งเริ่มต้น
บันทึกภาพ
(กรณีจำเป็นต้อง
บันทึกภาพ)

แจ้งรายละเอียด

ยืนยันตัวตน

เริ่มประชุม

แจ้งรายละเอียด แจ้งให้ผู้เข้าร่วม เริ่มต้นประชุม
และลักษณะ
ประชุมยืนยัน
การประชุมให้ ตัวตน
ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบ
เช่น
- ชื่อการประชุม
- รูปแบบการ
ประชุมออนไลน์
- วันที่และเวลา
- ช่องทางการ
เข้าถึงเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
ขานชื่อพร้อม
ตำแหน่งในการ
ประชุม (เช่น
คณะกรรมการ,
เลขานุการ) เช่น
“ผมนายสมศักดิ์
รักษ์ตัวรอด
เลขานุการ เข้า
ร่วมประชุม”

- พระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ พ.ศ.2563
- มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
- รายชือ่ ผู้ได้รับผ่านการรับรองการประเมินเกณฑ์ระบบควบคุมการประชุม (ETDA)

เตรียมการลงมติ
(ถ้ามี)

ถามคำถาม
(ถ้ามี)

แจ้งผลการลง
มติ (ถ้ามี)

คัดกรอง
ผู้เข้าร่วมประชุม
ให้เหลือเฉพาะผู้
มีสิทธิ์ในการลง
มติและตกลง
วิธี-เงื่อนไขการ
วัดผลเช่นลงมติ
โดยการถาม
ปากเปล่าหรือ
ลงมติผ่านระบบ
และวัดผลโดยใช้
เกณฑ์เสียงข้าง
มากหรือมติเอก
ฉันท์

ชี้แจงคำถาม
และคำตอบที่จะ
ใช้วัดผลเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบและ
แจ้งให้ลงมติ

แจ้งผลการลง
มติและบันทึก
ความเห็นอื่นๆ
พร้อมบันทึกผล
การลงมติ เช่น
Export ข้อมูลผล
การประชุมก่อน
ออกจากห้อง
ประชุม

ปิดการประชุม
หยุดการ
บันทึกภาพ (ถ้า
มี) แจ้งสิ้นสุด
การประชุมและ
ออกจากห้อง
ประชุม

จัดทำรายงาน
(นอกระบบ)
จัดทำ
เอกสารรายงาน
การประชุม
พร้อมจัดเก็บ
ข้อมูลหลักฐาน
เช่นรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม, วิธีการ
ยืนยันตัวตน,
ไฟล์เสียงหรือ
ภาพ, ข้อมูล
จราจร
อิเล็กทรอนิกส์

ลงมติด้วย
วิธีการที่ตกลง

การประชุมที่ได้รับการรับรอง หมายถึงการประชุมที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามพระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ซึ่งมีผลทางกฎหมาย ใช้ได้ทั้งสำหรับการประชุมของภาครัฐและภาคเอกชน

แผนภาพกระบวนการประชุมลับ

ส่วนของผู้ดูแล
ห้องประชุม

ส่วนของผู้ร่วม
ประชุม

อ้างอิง

สร้างห้องและ
จัดการห้อง
บันทึกภาพ
ประชุม
กำหนดระบบ
ห้ามบันทึกภาพ
ประชุมที่ได้รับ
การรับรองและ
สร้างห้อง
ประชุมตาม
มาตรฐานการ
รักษาความ
ปลอดภัยที่
แนะนำพร้อมส่ง
หนังสือเชิญหรือ
Linkประชุมให้
เฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้อง
ห้ามบันทึกภาพ

แจ้งรายละเอียด
แจ้งรายละเอียด
การประชุมลับ
ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบ
เช่น ห้ามให้มี
ผู้อื่นในพื้นที่
ประชุม, ห้าม
บันทึกภาพและ
เสียงและ
รายละเอียด
ประกอบการ
ประชุมอื่นที่
จำเป็น เช่น
- ชื่อการประชุม
- รูปแบบการ
ประชุมออนไลน์
- วันที่และเวลา
- ช่องทางการ
เข้าถึงเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

- พระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ พ.ศ.2563
- มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
- รายชือ่ ผู้ได้รับผ่านการรับรองการประเมินเกณฑ์ระบบควบคุมการประชุม (ETDA)

ยืนยันตัวตน

เริ่มประชุม

แจ้งให้ผู้เข้าร่วม เริ่มต้นประชุม
ประชุมยืนยัน
ตัวตนและ
รับรองต่อที่
ประชุมว่าไม่มี
บุคคลที่ไม่มีสิทธิ
ร่วมประชุม
สามารถรู้หรือ
ล่วงรู้ถึงข้อมูล
การประชุมใน
เรื่องลับ
ขานชื่อพร้อม
ตำแหน่งในการ
ประชุมพร้อม
รับรองต่อที่
ประชุมว่าไม่มี
บุคคลที่ไม่มีสิทธิ
ร่วมประชุม
สามารถรู้หรือ
ล่วงรู้ถึงข้อมูล
การประชุมใน
เรื่องลับ

เตรียมการลงมติ
(ถ้ามี)

ถามคำถาม
(ถ้ามี)

ชี้แจงวิธีและ
เงื่อนไขการ
วัดผลเช่นลงมติ
โดยการถาม
ปากเปล่าหรือ
ลงมติผ่านระบบ
และวัดผลโดยใช้
เกณฑ์เสียงข้าง
มากหรือเอก
ฉันท์

ชี้แจงคำถาม
และคำตอบที่จะ
ใช้วัดผลเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุม
รับทราบและ
แจ้งให้ลงมติ

แจ้งผลการลง
มติ (ถ้ามี)

ปิดการประชุม

แจ้งผลการลง แจ้งสิ้นสุดการ
มติและบันทึก ประชุมและออก
ความเห็นอื่นๆ จากห้องประชุม
พร้อมบันทึกผล
การลงมติ เช่น
Export ข้อมูลผล
การประชุมก่อน
ออกจากห้อง
ประชุม

จัดทำรายงาน
(นอกระบบ)
จัดทำ
เอกสารรายงาน
การประชุม
พร้อมจัดเก็บ
ข้อมูลหลักฐาน
เช่นรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม, วิธีการ
ยืนยันตัวตน,
ไฟล์เสียงหรือ
ภาพ, ข้อมูล
จราจร
อิเล็กทรอนิกส์

ลงมติด้วย
วิธีการที่ตกลง

การประชุมลับ หมายถึง การประชุมที่จำกัดเฉพาะผูท้ ี่เกีย่ วข้อง โดยมีมาตรการการป้องกันการล่วงรู้ขอ้ มูลในการประชุมสูงและต้องไม่มีการบันทึกภาพและเสียงใน
ระหว่างการประชุม โดยระบบควบคุมการประชุมต้องสอดคล้องตาม พรก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวง DE เรื่องมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม
ซึ่งมีผลทางกฎหมาย ใช้ได้ทั้งสำหรับการประชุมของภาครัฐและภาคเอกชน กรณีหน่วยงานรัฐต้องประชุมโดยใช้ระบบที่ตดิ ตั้งในประเทศทั้งหมด (ลับในราชอาณาจักร)

