
ตารางที่ 2 การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการหลัก :  เลขานุการผู้บริหารระดับสูง 
กระบวนการ : การเขียนสาร/ค านิยม 
 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

1. หน่วยงาน
ภายใน/หน่วยงาน
ภายนอกสังกัด 
ศธ. 
2. ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือขอความ
อนุเคราะห์สาร/ค านิยมและ
ค าอวยพร จากหน่วยงาน
ภายนอกสังกัด ศธ. 
2. หนังสือขอความ
อนุเคราะห์สาร/ค านิยมและ
ค าอวยพร จากหน่วยงาน
ภายในสังกัด ศธ. 
3. ข้อมูลหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสาร/ค า
นิยมและค าอวยพร 
4. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่อง
งานสารบรรณฯ 

Process Description 
            เป็นการด าเนินการจัดท าสาร ค านิยม และค าอวยพรของ
ผู้บริหาร  ตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ได้ขอความอนุเคราะห์มาเพ่ือน าไป
จัดพิมพ์ตามวาระโอกาสที่ส าคัญต่างๆ 
 

1. สาร ค านิยมและ 
ค าอวยพรของปลัดกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหาร
ระดับสูง สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานใน
สังกัด สป.  
2. หน่วยงาน
ภายนอก สป.  
3. เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
4. ประชาชน 
5. กลุ่มเป้าหมาย
ในกระบวนการ
เผยแพร่สาร/ค า
นิยม 
2. หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

Process (Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนรบัเรื่อง 
ตรวจสอบวา่ขอความ
อนุเคราะห์สารเพื่อใช้
ในโอกาสใดและหา

ข้อมูลประกอบการร่าง 

ด าเนินการ 
ร่างสาร/ค านิยม 

 

เสนอหัวหน้ากลุ่มฯ 
พิจารณาตรวจสอบ/

แก้ไข 
 

เสนอปลดัฯ 
พิจารณา 

 
 

แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

 
 

จัดท าร่างหนังสือ
โต้ตอบและเสนอ 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ  :  การเขียนสาร/ค านิยม 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ  : ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการร่างสาร/ค านิยมเสนอผู้บริหาร  

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  ลงทะเบียนรับเรื่อง  
 
 

1 นาที - ข้อมูลในระบบ
สารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์ 

กลุ่มช่วย
อ านวยการและ

ประสาน
ราชการ สอ. 

2  ตรวจสอบว่าขอความอนุเคราะห์สาร/ 
ค านิยมใช้ในโอกาสใด เช่น เกษียณอายุ
ราชการ แสดงความยินดี ค าไว้อาลัย 
ฯลฯ และหาข้อมูลประกอบการร่างสาร/
ค านิยม 
 

60 นาที - เอกสาร
ประกอบการ
เขียนสาร/     
ค านิยม 

 

3 
 

 ด าเนินการร่างสาร/ค านิยม ให้ตรงกับ
จุดประสงค์ของการใช้สาร/ค านิยม 
ในโอกาสต่างๆ 
 
 

60 นาที ร่างสาร/ค านิยมได้ถูกต้อง และสามารถ
น าเสนอร่างสาร/ค านิยมให้หัวหน้ากลุ่ม 
ลงนามได้ภายใน 4 วันท าการ หลังจาก
ได้รับเรื่องโดยไม่มีการแก้ไข ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 จากการจัดท าร่างสาร/ค านิยม
ทั้งหมด 
 

ร่างสาร/ค านิยม   

4  เสนอหัวหน้ากลุ่มฯ พิจารณา 
 
 
 

5 นาที - บันทึกเสนอร่าง
สาร/ค านิยมที่ลง
นามเพ่ือน าเสนอ 

 

5  เสนอปลัดพิจารณาร่างสาร/ค านิยม 
 
 
 

5 นาที - สาร/ค านิยมที่
ปลัดลงนาม 

 

ร่างสาร/ค านิยม 
 

ลงทะเบียนรับเร่ือง 
 

ตรวจสอบว่าขอความ
อนุเคราะห์สารเพ่ือใช้ใน

โอกาสใด 
 

เสนอหัวหน้ากลุม่ฯ
พิจารณา 

เสนอปลัดพิจารณา 



ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

6  จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบได้ถูกต้อง  
ตรงประเด็น 
 
 
 
 

30 นาที - หนังสือราชการ
เพ่ือน าส่งสาร/
ค านิยม 

 

7  แจ้ง/ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 

5 นาที ส่งมอบสาร/ค านิยมให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องภายใน 1 วันท าการหลังจากหนังสือ
น าส่งได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจ 
ลงนามแล้วได ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
จากการจัดท าสาร/ค านิยม ทั้งหมด  
 

เอกสารการส่ง
เรื่องคืน 

 

 

แจ้งหน่วยงาน 

เจ้าของเร่ือง 

 

จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบและ
เสนอผู้มีอ านาจลงนาม

หนังสือโต้ตอบ 


