ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการหลัก : งานเลขานุการผู้บริหาร
กระบวนการ : การจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.
Suppliers

Inputs

Process

1. ผู้บริหาร
(ปลัด/รองปลัด/
ที่ปรึกษา)

1. กาหนดการนัดหมายของ
ผู้บริหาร (ปลัด/รองปลัด/
ที่ปรึกษา)
2. หนังสือมอบหมาย
โดยการสั่งการของ รมว.ศธ.
/รมช.ศธ./ผู้บริหารระดับ
สูงกว่า
3. ข้อสั่งการจากผู้บริหาร
(หนังสือสั่งการ/สั่งด้วย
วาจา)

Process Description
เป็นกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
สป. เพื่อการอานวยความสะดวกในการไปราชการเพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือการปฏิบัติภารกิจงานในจังหวัดต่างๆ
โดยการเตรียมการจัดทาหนังสือขออนุมัติไปราชการ การประมาณการ
ค่าใช้จ่ายยืมเงินทดรองราชการ การขออนุญาตใช้พาหนะการเดินทาง
และรายงานการเดินทางไปราชการ ตลอดจนจัดทารายงานการ
ประชุมหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง

2. หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก สป.

4. หนังสือเชิญจาก
หน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก สป.

Outputs

Process (Map)
ตรวจสอบกำหนดกำร
นัดหมำยของผู้บริหำร

ขออนุมัติยืมเงินทดรอง
รำชกำร

เตรียมข้อมูลเส้นทำง/พำหนะ
กำรเดินทำง
และขออนุมัตไิ ปรำชกำร
รำยงำนกำรเดินทำง
เพื่อเบิกค่ำใช้จ่ำย
หรื อคืนเงิน

จัดทำรำยงำนกำร
ประชุมหรือรำยงำน
ผลกำรปฏิบตั ิงำน

1. การสนับสนุน/
อานวยการการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ

2. รายงานการประชุมหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน

Customers
1. ผู้บริหาร
ระดับสูง สป.

Stakeholders
1. ผู้บริหารใน
สป.
2. หน่วยงาน
ภายใน สป.
3. หน่วยงาน
ภายนอก สป.
4. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้า
ร่วมประชุม

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการย่อย : การจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารในการจัดการไปราชการ
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ
ตรวจสอบกาหนดการ
นัดหมายของผู้บริหาร
เดินทางไป
ร่วม
ประชุม

2

เดินทางไป
ราชการ

เตรียมข้อมูลเส้นทาง/
พาหนะการเดินทาง

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบกาหนดการนัดหมายของ
ผู้บริหาร และประสานหน่วยงาน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวัน เวลา
และสถานที่
กรณีเดินทางไปร่วมประชุม
- ตรวจสอบความถูกต้องของวัน เวลา และ
สถานที่ประชุม
กรณีเดินทางไปราชการ
- ตรวจสอบความถูกต้องวัน เวลา และ
สถานที่ที่เดินทางไปราชการ
2. เตรียมข้อมูลการเดินทาง เส้นทางและ
พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

ระยะเวลา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการ
5 นาที - จัดทาตารางกาหนดการนัดหมายของ
ผู้บริหารได้ถูกต้องทุกครั้ง

เอกสารการ
ดาเนินงาน
ตารางนัดหมาย
ของผู้บริหาร

30 นาที - ผู้บริหารสามารถเดินทางไปประชุมหรือ
ไปร่วมงานได้ทันตามกาหนดนัดหมาย
ทุกครั้ง

- เอกสาร/ข้อมูล
เส้นทางการ
เดินทาง

ขออนุมัติไปราชการ
เดินทาง
โดย
รถยนต์

เดินทาง
โดย
เครื่องบิน

กรณีใช้รถยนต์ราชการ
- จัดทาหนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ
- ขออนุญาตใช้รถยนต์ในระบบการขอใช้รถ
กรณีโดยสารเครื่องบิน
- จัดทาหนังสือขออนุมัติเดินทางโดย
เครื่องบิน
- จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน

- หนังสือขออนุมัติไปราชการและ
ขออนุญาตใช้พาหนะในการเดินทาง
ไปราชการได้รับการอนุมัติหรืออนุญาต
จากผู้มีอานาจก่อนการไปประชุมหรือ
ไปร่วมงานของผู้บริหารอย่างน้อย
1 วันทาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
จากจานวนเรื่องการเดินทางไปราชการ
ของผู้บริหารทั้งหมด

- หนังสือขอ
อนุมัติไปราชการ
และอนุญาตให้
ใช้พาหนะในการ
เดินทาง

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มช่วย
อานวยการ
และ
ประสาน
ราชการ สอ.

ลาดับ
ที่
3

ผังกระบวนการ

ขออนุมัติยมื เงินทดรอง
ราชการ
ยืมเงิน

4

ไม่ยืมเงิน

รายงานการเดินทางเพื่อ
เบิกค่าใช้จ่าย/คืนเงิน

5
จัดทารายงานการ
ประชุม/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร

ระยะเวลา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการ
3. จัดทาหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรอง
90 นาที - หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
ราชการ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ และให้รับ
กรณียืมเงิน
เงินยืมทดรองราชการก่อนการเดินทาง
จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของผู้บริหารอย่างน้อย 1 วันทาการ
ไปราชการ และสัญญายืมเงินทดรองราชการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จากจานวนเรื่อง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
การไปราชการของผู้บริหารทั้งหมด
กรณีไม่ยืมเงิน
(เดินทางไปราชการกลับมาเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ)

เอกสารการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
- หนังสือขอ
อนุมัตยิ ืมเงิน
ทดรองราชการ
- เอกสารการรับ
เงินยืมทดรอง

4. จัดทารายงานการเดินทางไปราชการ
30 นาที - จัดทารายงานการเดินทางเพื่อเบิก
เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินยืมทดรองการเดินทาง
ไปราชการ
ไปราชการได้ถูกต้องตามระเบียบ และ
นาเสนอผู้มีอานาจลงนามได้ภายใน
2 วันทาการ หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง
ทุกครั้ง

- รายงานการ
เดินทางฯ
- เอกสารการ
รับเงิน/คืนเงิน

5. จัดทารายงานการประชุมหรือรายงานผล 60 นาที
การปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารระดับสูง
(กรณีได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมประชุม/
ไปราชการแทนผู้บริหารระดับสูง)

-รายงานการ
ประชุม/รายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน

- จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานหรือ
รายงานการประชุมเพื่อนาเสนอประเด็น
สาคัญของการไปปฏิบัติงานหรือไปประชุม
ได้ครบถ้วน และนาเสนอให้ผู้มีอานาจ
ลงนามได้ภายใน 2 วันทาการ หลังจาก
เสร็จสิ้นการเดินทางทุกครั้ง

