ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการหลัก : งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
กระบวนการ : การกลั่นกรองเรื่องเชิญประชุมผู้บริหารระดับสูงใน สป.
Suppliers

Inputs

1. หน่วยงาน
ภายใน ศธ.

1. หนังสือเชิญประชุมจาก
หน่วยงานภายใน ศธ.

2. หน่วยงาน
ภายนอก ศธ.

2. หนังสือเชิญประชุมจาก
ภายนอก ศธ.

3. หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ประชุม

3. เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประชุม

4. ปลัด
กระทรวงฯ

4. คาสั่งมอบหมายงานของ
ปลัดกระทรวงฯ
5. ข้อมูลการมอบหมาย
ผู้แทนในฐานข้อมูล
คณะกรรมการของปลัดฯ
6. หนังสือมอบหมายผู้แทน

Process

Outputs

Process Description
1. บันทึกสรุปข้อมูล
เป็ น กระบวนการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานในการเข้าร่ว ม ประกอบการพิจารณา
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางาน และการเข้าร่ว ม
ประชุมอื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูงใน สป.
2. ข้อสั่งการของผู้บริหาร
Process (Map)
ระดับสูงใน สป.
ลงทะเบียน
คัดแยก
ตรวจสอบ
ศึกษา/
รับเรื่อง

ตรวจสอบ
ข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลฯ
บันทึกคาสั่งการ
ในระบบฯ

ประเภท
ของเรื่อง

เอกสาร/
ข้อมูล

กรณีเร่งด่วน
ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลฯ

วิเคราะห์/สรุป
ประเด็น

เสนอ
ผู้บริหาร
พิจารณา

เสนอปลัดฯ
พิจารณา

แจ้งข้อมูลหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1. ลงทะเบียน/คัดแยกประเภทของเรื่อง
1.1 ลงรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ของกลุ่มฯ
1.2 คัดแยกประเภทของเรื่องที่เชิญประชุม
- เป็นงานเชิญประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางาน
- เป็นงานเชิญประชุมอื่น (เช่น ประธานการประชุม/
ประชุมสัมมนา/ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี)
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่อง/เอกสาร/ข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่อง/เอกสาร/ข้อมูลให้ครบถ้วน

Customers
1. ผู้บริหาร
ระดับสูงใน สป.

3. ฐานข้อมูลคณะกรรมการ 2. ปลัด
ของปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงฯ
3. หัวหน้ากลุ่มฯ

Stakeholders
1.ผู้บริหาร
ระดับสูงใน สป.
2.สานักใน สป.
3.หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4.เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

3. ศึกษา/วิเคราะห์/สรุปประเด็น เสนอความเห็น
- ตรวจสอบข้อมูลการประชุมหรือการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมกับฐานข้อมูลคณะกรรมการของปลัดฯ
3.1 กรณีเป็นงานเชิญประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทางาน
มอบหมายผู้แทนถาวรแล้ว
- ทาบันทึกเสนอเรื่องประชุมถึงผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้แทนถาวร
ยังไม่มีการมอบหมายผู้แทนถาวร
- ทาบันทึกสรุปเรื่องถึงปลัดฯ เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมประชุมหรือ
มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน
3.2 กรณีเป็นงานเชิญประชุมอื่น (เช่น ประธานการประชุม/
ประชุมสัมมนา/ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี)
- ทาบันทึกสรุปเรื่องถึงปลัดฯ เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมประชุม
หรือมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน
(กรณีการประชุมเป็นเรื่องเร่งด่วนให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า)
4. เสนอผู้บริหารพิจารณา
- เสนอบันทึกสรุปเรื่องการประชุมให้หัวหน้ากลุ่มลงนาม
5. เสนอปลัดกระทรวงพิจารณา
- เสนอบันทึกสรุปเรื่องที่หัวหน้ากลุ่มลงนามแล้วให้ปลัดฯหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องพิจารณาการเข้าร่วมประชุมหรือ
มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน
6. บันทึกคาสั่งการและแจ้งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1 บันทึกข้อสั่งการของปลัดฯ ในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
6.2 บันทึกการเข้าร่วมประชุมหรือการมอบหมายผู้แทน/ผู้แทน
ถาวรของปลัดฯ ในฐานข้อมูลคณะกรรมการของปลัดฯ
6.3 แจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การกลั่นกรองเรื่องเชิญประชุมผู้บริหารระดับสูง สป.
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละความสาเร็จในการกลั่นกรองเรื่องเชิญประชุมเสนอผู้บริหารระดับสูง สป.
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ
ลงทะเบียนรับเรื่อง

คัดแยก
ประเภทของเรื่อง

2

ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล

3
ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นสาคัญ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1. ลงทะเบียนและคัดแยกประเภทเรื่อง 1 นาที
1.1 ลงทะเบียน
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดของเรื่องใน
ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
1.2 คัดแยกประเภทเรื่อง
- เป็นงานเชิญประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทางาน
- เป็นงานเชิญประชุมอื่น (เช่น ประธาน
การประชุม/ ประชุมสัมมนาฯ
รายละเอียดของงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-

เอกสารการ
ดาเนินงาน
ข้อมูลการ
ลงทะเบียนรับ
เรื่องในระบบ
สารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่อง/
เอกสาร/ข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่อง/
เอกสาร/ข้อมูลให้ครบถ้วน

5 นาที

- หนังสือเชิญประชุมจากหน่วยงานต่างๆ
ทีจ่ ะนาเสนอผู้บริหารต้องมีความถูกต้อง
ตามระเบียบสารบรรณ มีเอกสารแนบ
และข้อมูลประกอบการประชุมครบถ้วน
ถูกต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 94 ของจานวน
เรื่องการประชุมทั้งหมดทีเ่ สนอ

หนังสือเชิญ
ประชุมและ
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

3. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และ
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาสั่งการ

10 นาที - บันทึกสรุปเรื่องการประชุมมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นสาคัญ
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
สั่งการการประขุมอย่างถูกต้องได้ก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 2 วันทาการ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 94 ของจานวนเรื่องทั้งหมดที่มี
การวิเคราะห์และบันทึกสรุปเรื่อง

- บันทึกสรุป
เรื่อง
ประกอบการ
พิจารณา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มช่วย
อานวยการ
และ
ประสาน
ราชการ สอ.

ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล
คณะกรรมการของปลัดฯ

กรณีเรื่องเร่งด่วนมีการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า

3.1 กรณีเป็นงานเชิญประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทางาน
มีการมอบหมายผู้แทนถาวรแล้ว
- ทาบันทึกเสนอเรื่องประชุมถึงผู้บริหาร
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนถาวร
กรณีเป็นงานเชิญประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทางาน
ยังไม่มีการมอบหมายผู้แทนถาวร
- ทาบันทึกสรุปเรื่องถึงปลัดฯ เพื่อ
พิจารณาการเข้าร่วมประชุมหรือ
มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน
3.2 กรณีเป็นงานเชิญประชุมอื่น (เช่น
ประธานการประชุม/ ประชุมสัมมนา/
ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี)
- ทาบันทึกสรุปเรื่องถึงปลัดฯ เพื่อ
พิจารณาการเข้าร่วมประชุมหรือ
มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน
(กรณีการประชุมเป็นเรื่องเร่งด่วนให้มี
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไว้ล่วงหน้า)
- ประสานงานการประชุมในเรื่องเร่งด่วน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ
กาหนดการประชุมล่วงหน้าและสามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ทันเวลาที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 ของจานวนเรื่อง
ประชุมเร่งด่วนทั้งหมด

- หลักฐานการ
รับเรื่อง

4

4. เสนอผู้บริหารพิจารณา
- เสนอบันทึกสรุปเรื่องการประชุมให้
หัวหน้ากลุ่มลงนาม

5 นาที

-

เสนอผู้บริหาร
พิจารณา

5
เสนอปลัดกระทรวง
พิจารณา

6
บักทึกคาสั่งการในระบบ
สารบรรณอิเลคทรอนิกส์

บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
คณะกรรมการของปลัดฯ

แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ
สรุปประเด็นที่
ได้รับการลงนาม
เพื่อเสนอปลัด
กระทรวงฯ

5. เสนอปลัดกระทรวงพิจารณา
5 นาที
- เสนอบันทึกสรุปเรื่องที่หัวหน้ากลุ่ม
ลงนามแล้วให้ปลัดฯหรือผู้บริหาร
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องพิจารณาการเข้าร่วม
ประชุมหรือมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม
แทน
6. บันทึกคาสั่งการและแจ้งข้อมูล
10 นาที
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1 บันทึกข้อสั่งการของปลัดฯ ในระบบ
- บันทึกข้อสั่งการของผู้บริหารลงในระบบ
สารบรรณอิเลคทรอนิกส์
การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
ครบถ้วนทุกเรื่อง

เรื่องที่ได้รับการ
สั่งการจาก
ปลัดกระทรวง

6.2 บันทึกการเข้าร่วมประชุมหรือการ
มอบหมายผู้แทน/ผู้แทนถาวรของปลัดฯ
ในฐานข้อมูลคณะกรรมการของปลัดฯ

- บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
การมอบหมายผู้แทน/ผู้แทนถาวรเพื่อ
เข้าร่วมประชุมในฐานข้อมูลคณะกรรมการ
ของปลัดฯ ได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกเรื่อง

- ข้อมูลใน
ฐานข้อมูล
คณะกรรมการ
ของปลัดฯ

- ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล
คณะกรรมการของปลัดฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ทุกเดือน

- บันทึกข้อความ
นาเสนอการ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูลฯ
- เอกสาร
การลงรับเรื่อง

6.3 แจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

- ข้อมูลการสั่ง
การในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

