
ตารางที่ 2 การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการหลัก :  งานเลขานุการผู้บริหาร 
กระบวนการ : การจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.  

Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

1. ผู้บริหาร 
(ปลัด/รองปลัด/ 
ที่ปรึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก สป. 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดการนัดหมายของ
ผู้บริหาร (ปลัด/รองปลัด/ 
ที่ปรึกษา) 
 2. หนังสือมอบหมาย 
โดยการสั่งการของ รมว.ศธ. 
/รมช.ศธ./ผู้บริหารระดับ 
สูงกว่า 
3. ข้อสั่งการจากผู้บริหาร 
(หนังสือสั่งการ/สั่งด้วย
วาจา) 
 
4. หนังสือเชิญจาก
หน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก สป. 
 
 

Process Description 
        เป็นกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 
สป. เพื่อการอ านวยความสะดวกในการไปราชการเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือการปฏิบัติภารกิจงานในจังหวัดต่างๆ  
โดยการเตรียมการจัดท าหนังสือขออนุมัติไปราชการ การประมาณการ
ค่าใช้จ่ายยืมเงินทดรองราชการ  การขออนุญาตใช้พาหนะการเดินทาง
และรายงานการเดินทางไปราชการ ตลอดจนจัดท ารายงานการ
ประชุมหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง 
 

1. การสนับสนุน/
อ านวยการการเดินทาง    
ไปปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
2. รายงานการประชุมหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหาร
ระดับสูง สป.  
 

1. ผู้บริหารใน 
สป. 
2. หน่วยงาน
ภายใน สป. 
3. หน่วยงาน
ภายนอก สป. 
 
4. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้า
ร่วมประชุม 
 Process (Map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ตรวจสอบก ำหนดกำร 
นัดหมำยของผู้บริหำร 

เตรียมข้อมูลเส้นทำง/พำหนะ 
กำรเดินทำง  

และขออนุมัตไิปรำชกำร 

 

 
ขออนุมัติยืมเงินทดรอง

รำชกำร 

รำยงำนกำรเดินทำง
เพื่อเบิกค่ำใช้จ่ำย

หรือคืนเงิน 

จัดท ำรำยงำนกำร
ประชุมหรือรำยงำน
ผลกำรปฏิบตัิงำน 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการย่อย  :  การจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ  : ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารในการจัดการไปราชการ  

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. ตรวจสอบก าหนดการนัดหมายของ
ผู้บริหาร และประสานหน่วยงาน  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของวัน เวลา 
และสถานที ่ 
กรณีเดินทางไปร่วมประชุม 
- ตรวจสอบความถูกต้องของวัน เวลา และ
สถานที่ประชุม 
กรณีเดินทางไปราชการ 
- ตรวจสอบความถูกต้องวัน เวลา และ
สถานที่ที่เดินทางไปราชการ 
 

5 นาที - จัดท าตารางก าหนดการนัดหมายของ
ผู้บริหารได้ถูกต้องทุกครั้ง 
 

ตารางนัดหมาย
ของผู้บริหาร 

กลุ่มช่วย
อ านวยการ
และ
ประสาน
ราชการ สอ. 

2  2. เตรียมข้อมูลการเดินทาง เส้นทางและ
พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
 
 
 
กรณีใช้รถยนต์ราชการ 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ 
- ขออนุญาตใช้รถยนต์ในระบบการขอใช้รถ 
กรณีโดยสารเครื่องบิน  
- จัดท าหนังสือขออนุมัติเดินทางโดย
เครื่องบิน 
- จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน 
 

30 นาที - ผู้บริหารสามารถเดินทางไปประชุมหรือ
ไปร่วมงานได้ทันตามก าหนดนัดหมาย   
ทุกครั้ง  
 
 
- หนังสือขออนุมัติไปราชการและ 
ขออนุญาตใช้พาหนะในการเดินทาง 
ไปราชการได้รับการอนุมัติหรืออนุญาต 
จากผู้มีอ านาจก่อนการไปประชุมหรือ 
ไปร่วมงานของผู้บริหารอย่างน้อย  
1 วันท าการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
จากจ านวนเรื่องการเดินทางไปราชการ 
ของผู้บริหารทั้งหมด 

- เอกสาร/ข้อมูล
เส้นทางการ
เดินทาง 
 
 
- หนังสือขอ
อนุมัติไปราชการ
และอนุญาตให้
ใช้พาหนะในการ
เดินทาง 
 

 เตรียมข้อมูลเส้นทาง/

พาหนะการเดินทาง 

ขออนุมัติไปราชการ 

ตรวจสอบก าหนดการ

นัดหมายของผู้บริหาร 

เดินทางไป
ร่วม

ประชุม 

เดินทางไป
ราชการ 

เดินทาง
โดย

เคร่ืองบิน 

เดินทาง
โดย

รถยนต์ 



ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3  3. จัดท าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรอง
ราชการ  
กรณียืมเงิน  
จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ และสัญญายืมเงินทดรองราชการ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
กรณีไม่ยืมเงิน  
(เดินทางไปราชการกลับมาเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ) 
 

90 นาที - หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ และให้รับ
เงินยืมทดรองราชการก่อนการเดินทาง 
ของผู้บริหารอย่างน้อย 1 วันท าการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จากจ านวนเรื่อง 
การไปราชการของผู้บริหารทั้งหมด 
 
 
 

- หนังสือขอ
อนุมัตยิืมเงิน 
ทดรองราชการ 
- เอกสารการรับ
เงินยืมทดรอง 
 
 

 

4  
 
 

4. จัดท ารายงานการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินในการเดินทาง
ไปราชการ 
 
 
 
 

30 นาท ี - จัดท ารายงานการเดินทางเพ่ือเบิก
ค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินยืมทดรองการเดินทาง
ไปราชการได้ถูกต้องตามระเบียบ และ
น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามไดภ้ายใน  
2 วันท าการ หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง
ทุกครั้ง 
 

- รายงานการ
เดินทางฯ 
- เอกสารการ 
รับเงิน/คืนเงิน 

 

5  5. จัดท ารายงานการประชุมหรือรายงานผล
การปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารระดับสูง 
(กรณีได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมประชุม/
ไปราชการแทนผู้บริหารระดับสูง)  
 
 
 
 
 
 

60 นาที - จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานหรือ
รายงานการประชุมเพ่ือน าเสนอประเด็น
ส าคัญของการไปปฏิบัติงานหรือไปประชุม
ได้ครบถ้วน และน าเสนอให้ผู้มีอ านาจ 
ลงนามไดภ้ายใน 2 วันท าการ หลังจาก 
เสร็จสิ้นการเดินทางทุกครั้ง 

-รายงานการ
ประชุม/รายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 

ขออนุมัติยมืเงินทดรอง

ราชการ 

รายงานการเดินทางเพ่ือ 

เบิกค่าใช้จ่าย/คืนเงิน 

จัดท ารายงานการ

ประชุม/รายงานผลการ

ปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร 

ยืมเงิน ไม่ยืมเงิน 


