
 ตารางที่ 2 การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการหลัก :  งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง 
กระบวนการ : การกลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูง สป. (ปลัด/รองปลัด) 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

1. หน่วยงาน
ภายใน สป. 
 
2. หน่วยงาน
ภายนอก สป. 
 
 
 
3. ผู้บริหาร  
(รมว.ศธ./ปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือราชการภายใน 
สป. 
 
2. ข้อมูลการมอบหมายตาม
ภารกิจของหน่วยงาน  
3. ข้อมูลภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัด สป.  
 
4. หนังสือมอบหมายโดย
การสั่งการของ รมว.ศธ. /
รมช.ศธ./ผู้บริหารระดับ 
สูงกว่า 
5. ค าสั่งมอบหมายงาน
ผู้บริหาร สป. 
6. ข้อสั่งการจากผู้บริหาร 
(หนังสือสั่งการ/สั่งด้วย
วาจา) 
 

Process Description 
            เป็นกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูง สป. (ปลัด/รองปลัด)  โดยการศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเรื่อง/เอกสาร/ข้อมูล ที่มีถึง
ผู้บริหาร และการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เพ่ือหาข้อมูล
เพ่ิมเติม รวมทั้งสรุปประเด็นและเสนอความคิดเห็น เพื่อประกอบการ
พิจารณาสั่งการของผู้บริหาร และด าเนินการตามข้อสั่งการของ
ผู้บริหาร 

1. ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจที่น าเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง สป. (ปลัด/รอง
ปลัด) 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อสั่งการของผู้บริหาร
ระดับสูง สป. (ปลัด/รอง
ปลัด) 
 
3. ตารางนัดหมายการ
ประชุม/ไปร่วมงาน (กรณี   
ผู้บริหารระดับสูง มีข้อสั่ง
การรับ/ปฏิเสธการประชุม/
ไปร่วมงาน)  
4. ข้อมูล/รายละเอียดที่ให้
ติดตาม (กรณีผู้บริหาร
ระดับสูงมีข้อสั่งการให้
ติดตามและประสานงาน) 

1. ผู้บริหาร
ระดับสูงใน สป.  
(ปลัด/รองปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส านักใน สป. 
 
 
 
3. ผู้บริหาร
ระดับสูงใน สป.  
(ปลัด/รองปลัด) 
 
 
 
 

1. ผู้บริหาร
ในสป. 
2. ส านักใน สป. 
(กรณีมีบัญชาสั่ง
การ) 
3. รมว./ผู้บริหาร
องค์กรหลัก/
หน่วยงาน
ภายนอก (กรณี
น าเสนอ/ส่งต่อ) 
 
4.หน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

Process (Map) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงทะเบียนรบั 
และคัดแยก

ประเภทของเรื่อง 

ตรวจสอบเอกสาร
และข้อมลู 

สืบค้นและประสาน
ข้อมูลประกอบ

เพิ่มเตมิ 

ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็น

ส าคัญ 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

ลงนาม/สั่งการ 
 

พิจารณาค าสั่งการ
ของผู้บริหาร  

คืนเจ้าของเรื่อง/ 
ผู้ไดร้ับมอบหมาย 

บันทึกการสั่งการใน
ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิคส ์

 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการย่อย  :  การกลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูง สป. (ปลัด/รองปลัด) 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ  : ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารในการกลั่นกรองเรื่อง 

 
ล าดับ

ที ่
ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 ลงทะเบียนรับเรื่อง โดยบันทึกข้อมูล 
รายละเอียดของเรื่องลงในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  และคัดแยก
ประเภทของเรื่องและจ่ายเรื่องให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

1 นาที - ข้อมูลการ
ลงทะเบียนรับ
เรื่องในระบบ
สารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์ 

กลุ่มงาน
เลขานุการ 

2  ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องและ
ความครบถ้วนของเอกสาร/ข้อมูล 

 

 

5 นาที เรื่องจากหน่วยงานต่างๆทีจ่ะน าเสนอ
ผู้บริหารต้องมีความถูกต้องตามระเบียบ
สารบรรณ มีเอกสารแนบ และข้อมูล
ประกอบการประชุมครบถ้วน ถูกต้อง  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 94 ของจ านวนเรื่อง
ทั้งหมดท่ีเสนอ 

เรื่องท่ีเสนอ
ผู้บริหารและ
เอกสารประกอบ
เรื่อง 

 

3 

 

 สืบค้น/ประสานข้อมูลประกอบเพิ่มเติม 30 นาที เรื่องท่ีกลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีข้อมูลที่
จ าเป็นและส าคัญประกอบการพิจารณาสั่ง
การครบถ้วนทุกเรื่อง 

เอกสารประกอบ
เพ่ิมเติม 

 

4 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็น
ส าคัญเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณา 

 

 

10 นาที - บันทึกสรุปเรื่องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปประเด็นส าคัญได้ถูกต้อง เพ่ือเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการได้
ภายใน 10 นาที นับจากเวลาที่รับเรื่อง
จนถึงเวลาที่เสนอผู้บริหารพิจารณา  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 94 ของจ านวนเรื่อง
ทั้งหมดที่มีการวิเคราะห์และบันทึกสรุป
เรื่อง  

เอกสารสรุป
เสนอผู้บริหาร 
สั่งการ  

 

ตรวจสอบเอกสาร

และข้อมูล 

สืบค้นและประสาน

ข้อมูลประกอบเพ่ิมเติม 

ลงทะเบียนรับ 
และคัดแยก 

ประเภทของเร่ือง 

ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นส าคัญ 



ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5  เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 5 นาที - เรื่องท่ีได้รับการ
สั่งการจาก
ผู้บริหาร 

 

6  
 
 
 
 
 
 
 

6. พิจารณาค าสั่งการของผู้บริหาร 
6.1 กรณีสั่งการเกี่ยวกับการประชุม/ 
ไปร่วมงาน 
- กรณีรับนัด  
  ลงตารางนัดหมายแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันวัน เวลาและสถานที่ 
 
 
 
- กรณีปฏิเสธ 
  แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง (เป็นลาย
ลักษณ์อักษร /ประสานทางโทรศัพท์)  
 
 
 
 
6.2 กรณีสั่งการเรื่องท่ัวไป 
- กรณีสั่งการตามที่เสนอ 
  ด าเนินการตามระบบงาน (บันทึกค าสั่ง
การและคืนเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง) 
 - กรณีสั่งการให้ติดตามและ
ประสานงาน 
  ติดตามและประสานงานตามที่สั่งการ 

10 นาที 
 
 
 
 

- จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดการนัดหมาย
ลงในตารางนัดหมายการเข้าร่วมประชุม/
การไปร่วมงานได้ชัดเจน โดยไม่มีการท้วง
ติงข้อผิดพลาดจากผู้บริหาร และน าเสนอ
ตารางนัดหมายให้ผู้บริหารรับทราบ 
ได้ก่อนการเข้าร่วมประชุม/การไปร่วมงาน 
1 วันท าการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94  
ของจ านวนการนัดหมายทั้งหมด 
 
- แจ้งประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องการ
ประชุม/การไปร่วมงาน กรณีที่ผู้บริหาร 
ไม่สามารถไปได้ หรือมีการมอบหมาย
ผู้แทนก่อนวันประชุม 1 วันท าการหลังจาก 
ผู้บริหารสั่งการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94  
ของเรื่องที่ต้องแจ้งประสานทั้งหมด 
 
- น าเสนอข้อมูล/รายละเอียดของเรื่อง 
ที่ผู้บริหารสั่งการให้ติดตามหรือประสาน 
ได้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 1 วันท าการ
หลังจากผู้บริหารสั่งการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 94 ของเรื่องที่ผู้บริหารสั่งการ 
ให้ติดตามท้ังหมด 

- ตารางนัด
หมายของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือตอบ
รับ/ปฏิเสธ 
การนัดหมาย  
- ชื่อผู้ที่รับ 
การประสาน 
ทางโทรศัพท์ 
 
- ข้อมูล /
รายละเอียดที่
ติดตามและ
ประสานงานได้ 

 

เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 

พิจารณาค าสั่งการ
ของผู้บริหาร 

 

รับนัด ปฏิเสธ 

สั่ง
ตาม 
ที่

เสนอ 

สั่ง
ให้
ติด
ตาม
/

ประ
สาน
งาน 

กรณีสั่งการ
เกี่ยวกับ

การ
ประชุม/ 

ไปร่วมงาน 

กรณีสั่งการ
เร่ืองท่ัวไป 



ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7 

 

 บันทึกการสั่งการของผู้บริหารในระบบ
สารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ 

 

 

 

10 นาที บันทึกข้อสั่งการของผู้บริหารลงในระบบ
การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
ครบถ้วนทุกเรื่อง  
 

ข้อมูลการสั่งการ
ในระบบ              
สารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์ 

 

8  

 

คืนเจ้าของเรื่อง/ผู้ได้รับมอบหมาย 

 

 

5 นาที  - ทะเบียนการลง
ชื่อรับเรื่องคืน 

 

 

บันทึกการสั่งการ                        
ในระบบสารบรรณ

อิเล็คทรอนิคส ์

คืนเจ้าของเร่ือง/ 
ผู้ได้รับมอบหมาย 


