ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.
Suppliers
Inputs
Outputs
Process
(ผู้ส่งมอบ)
(ปัจจัยนาเข้า)
(สินค้า/บริการ)
Process Description
1. ส่วนราชการ/
1. เอกสารประกอบ
1. การจัดประชุม
เป็นกระบวนการเพือ่ ช่วยในการบริหารราชการ การติดตามงาน 2. รายงานการประชุม
หน่วยงานในสังกัด
วาระการประชุม
ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงกาหนดจัดประชุมปรึกษาหารือ
สานักงานปลัด
เฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูงของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวง
2. สานักงานปลัด
2. งบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมของ สป. ศึกษาธิการ ที่ได้รับการมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง
3. มาตรการประหยัด เดียวกัน เช่น การติดตามนโยบายฯ รวมทั้งการตัดสินใจและ
งบประมาณของ สป. การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ตามหนังสือที่
Process (Map)
ศธ 0201.5/3279
ลว. 25 มีนาคม 2556 ขัผู้น้บทีริ่ห1ารเสนอ
ขั้นที่ 2 ทาหนังสือ
ขั้นที่ 3 ก่อนการ
ขั้นที่ 4 ระหว่าง
ระดับสูง
เพื่อกาหนดการ
จัดประชุม

เชิญประชุม

- จองห้องประชุม
- ทาหนังสือยืมเงินทดรองราชการ
- จัดทาวาระการประชุม/เอกสารประกอบ/
Power Point ประกอบการประชุม
- ประสานเรื่องเตรียมอาหารว่าง
- ประสานหน่วยงานเพื่อยืนยันเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมอานวยความสะดวก

ประชุม

การประชุม

- ฉาย Power Point /บันทึกสรุป
ประเด็น
- บันทึกเทปการประชุม/จดบันทึกการ
ประชุม

Customers
(ผู้รับบริการโดยตรง)
- ผู้บริหารระดับสูง
ส่วนราชการในสังกัด
สป.

ขั้นที่ 5 หลังการ
ประชุม

- ทาหนังสือคืนเงินยืมทดรอง
- จัดทาและส่งรายงานการประชุม
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามมติ
- แก้ไขรายงานการประชุม

Stakeholders
- ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด
สป.

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละความสาเร็จของการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เสนอผู้บริหารระดับสูง
เพื่อกาหนดการจัดประชุม

1. เสนอผู้บริหารระดับสูงเพือ่
กาหนดวัน เวลาประชุม
1.1 จัดทาบันทึกข้อความเสนอ
1.2 เสนอเรื่องผูบ้ ริหาร ลงนาม

30 นาที
1 ชั่วโมง

ทาหนังสือเชิญประชุม

2. จัดทาหนังสือเชิญประชุม
2.1 ทาหนังสือเชิญประชุม
2.2 เสนอเรื่องผูบ้ ริหาร ลงนาม
2.3 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

30 นาที
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

2

3
ก่อนการประชุม

3. การเตรียมการประชุม
3.1 จองห้องประชุม
3.2 หนังสือยืมเงินทดรองราชการ
1) จัดทาหนังสือยืมเงิน
ทดรองราชการ
2) เสนอผู้บริหารลงนาม
3) รับเงินไปดาเนินการ
3.3 จัดทาวาระการประชุม/
เอกสารประกอบ/Power Point
ประกอบการประชุม
1) จัดทาวาระการประชุม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

งานบริหารและ
ประสานงาน1. บันทึกข้อความเสนอ ทั่วไป
2. กาหนดการประชุม กลุ่มบริหาร
งานกลาง
หนังสือเชิญประชุม

20 นาที
20 นาที

ผู้รับผิดชอบ

45 นาที
10 นาที

1. บันทึกยืมเงินทดรอง
ราชการ
2. สาเนาหนังสือ
เชิญประชุม

1 ชั่วโมง

3. วาระการประชุม

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน
2) จัดทาเอกสารประกอบ
การประชุม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 ชั่วโมง

3) จัดทาและตรวจสอบ
1 ชั่วโมง
ความถูกต้องของ Power Point
3.4 ประสานจัดเตรียมอาหารว่าง
และจัดเตรียมอานวยความสะดวก
1) จัดตั้งป้ายชื่อผู้เข้าประชุม
20 นาที
2) แจกเอกสารประกอบ
20 นาที
การประชุม
3) ดูแลอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1ชั่วโมง 30 นาที
ให้เหมาะสมเพียงพอ
3.5 ประสานหน่วยงานเพื่อยืนยัน
3 ชั่วโมง
เข้าร่วมประชุม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. สามารถรวบรวมเอกสารประกอบ
วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนกลางใน สป. จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนได้ไม่น้อยกว่า
4 วันทาการ ก่อนการจัดประชุม
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของการ
จัดประชุมทั้งหมด

เอกสารการ
ดาเนินงาน
4. เอกสารประกอบ
การประชุม

5. Power Point

6. หมายเลขโทรศัพท์
ของผู้บริหารและ
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

4.
ระหว่างการประชุม

5.

หลังการประชุม

รายละเอียดของงาน
4.การดาเนินการจัดประชุม
4.1 นาเสนอPower Point/
บันทึกเทปการประชุม/
จดบันทึกการประชุม/
บันทึกสรุปประเด็น
5. การดาเนินการภายหลัง
การประชุม
5.1 จัดทาหนังสือคืนเงินยืม
ทดรองราชการ
5.2 จัดทาและจัดส่งรายงาน
การประชุม
1) จัดทารายงานการประชุม
2) จัดทาหนังสือเสนอผู้บริหาร
ลงนาม
3) จัดส่งหนังสือพร้อมรายงาน
การประชุมให้หน่วยงาน
5.3 แจ้งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ดาเนินการตามมติที่ประชุม
5.4 แก้ไขรายงานการประชุม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอด
ระยะเวลาการ
ประชุม

30 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
- แบบบันทึกการประชุม

2. สามารถจัดส่งรายงานการประชุม
1. รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. 2. บันทึกส่งรายงาน
ได้ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้น
การประชุม
การประชุม ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของการจัดประชุมทั้งหมด

5 วัน
30 นาที
3 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

3. สรุปประเด็นผลการประชุม
3. บันทึกขอแก้ไข
หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.
รายงานการประชุม
ผิดพลาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
จากหน่วยงาน
ของการจัดประชุมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

