
ตารางท่ี 2  การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการหลัก  :  กระบวนการจัดกจิกรรม/โครงการของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 
สป. 

 
 

หน่วยงาน
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

 
 สพฐ., สตผ., สช. 
กศน., สกอ.,    
สอศ. 
 

สตผ. 
 

 
 
 

 
ส านักงานราช

เลขาธิการ  
 
 
 

   1. งบประมาณ 
   
 
   2. รายช่ือผู้ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
   - รายช่ือเด็กและ
เยาวชนดีเด่นที่ได้รับการ
คัดเลือก (งานวันเด็ก) 
 
3. รายช่ือนักเรียน 
นักศึกษา และ
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน (รางวัล
พระราชทาน) 
 
   4. หนังสือพระราชทาน
พระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า
จากส านักงานราชเลขา           
ธิการ (รางวัล
พระราชทาน) 

Process Description 
   เป็นกระบวนการจัดกจิกรรม/โครงการในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายครอบคลมุถึงเดก็ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาทั่วประเทศ  ประชาชนและบุคลากรในสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  ผูกพัน 
ในองค์กรและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาติให้สบืเนื่อง
ต่อไปได้แก่  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  โครงการรางวัลพระราชทาน
โครงการวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ  โครงการกฐิน
พระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ  งานรดน้ าขอพรเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์  งานสุขสันต์วันข้ึนปีใหม่  โครงการสร้าง
สัมพันธภาพในองค์กร 

1. การจัดงานวันเดก็
แห่งชาต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. 2. การน านักเรียน 

นักศึกษา  และ
ผู้แทนสถานศึกษา
เข้าเฝ้าฯ รบั
พระราชทาน
รางวัล 

 
 
 
 

1.เด็กและเยาวชน 
(งานวันเด็กแหง่ชาติ) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.นักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา 
(รางวัลพระราชทาน) 

 
 

 
 
 

 
 

1. ส่วนราชการ
ภายนอก ศธ. 
(งานวันเด็ก)  

 2. องค์กรหลัก 
(งานวันเด็ก) 
 3. หน่วยงานใน
สังกัด สป. (งานวัน
เด็ก) 
 
  
 
4. หน่วยงานใน ศธ. 
(รางวัลพระราชทาน) 
    - สพฐ. 
    - สช. 
    - สตผ. 
  
5. ส านักงานราช
เลขาธิการ         
(รางวัลพระราชทาน)  
   
 

Process (Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมตัโิครงการ 
แต่งตั้ง 

คณะกรรมการ จัดประชุม 

ด าเนินการจดัซื้อ/ 
จัดจ้าง (ถ้ามี) 

ขออนุมัติยืม/เบิก 
ค่าใช้จ่าย แจ้งส่วนราชการ 

ด าเนนิงาน 
ตามโครงการ รายงานผลเสนอผูบ้ริหาร 



Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 
กรมการศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานใน สป. 

 5. หนังสือขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐิน
กรมการศาสนา 
(กฐินพระราชทาน) 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
6. ประกาศรายช่ือผู้
เกษียณอายุราชการ ของ
หน่วยงานในสังกัด สป. 
(โครงการสร้าง
สัมพันธภาพในองค์กร) 

 
 

 

 

 

  

   3. การจัดงาน 
ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   
 4. การจัดงานเนือ่ง
ในโอกาสเทศกาล
สงกรานต์ และวัน  
ข้ึนปีใหม ่
   
5. การจัดงานวัน
สถาปนากระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
  
6. การจัดกจิกรรม
โครงการสร้าง
สัมพันธภาพในองค์กร 
 
 
 

3. ผู้บรหิาร/ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ศธ. (เทศกาลสงกรานต์
และวันข้ึนปีใหม่ และ
การถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน) 
    
 
 
 
4. ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ในสงักัด ศธ. 
(งานวันสถาปนา
กระทรวง) 
 
5. ผู้บรหิาร/บุคลากรใน
สังกัด สป. (โครงการ
สร้างสัมพันธภาพใน
องค์กร) 

    
 

 

 7. กรมการศาสนา 
(กฐินพระราชทาน) 
 
 6. หน่วยงานใน
สังกัด สป. และ 
ศธ. (วันสถาปนา
กระทรวง, กฐิน
พระราชทาน,  
เทศกาลสงกรานต์
และวันข้ึนปีใหม)่ 
    
   
 
 
 
8. หน่วยงานใน
สังกัด สป. 
(โครงการสร้าง
สัมพันธภาพใน
องค์กร) 



ตารางท่ี  9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ  :  กระบวนการจัดกจิกรรม/โครงการของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ  :  ร้อยละของกระบวนงานการด าเนินงานโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ล าดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.     1. ขออนุมัติโครงการ 
จัดท าโครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการ 
      1.1 จัดท าโครงการ 
      1.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
      1.3 จัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ 

 
 
 

5 ช่ัวโมง 
3 ช่ัวโมง 
45 นาที 

 - - หนังสือขออนมุัติ
โครงการ 

- - รายละเอียดโครงการ 

กลุ่มบรหิาร 
งานกลาง 

2.     2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการฯ 
       2.1 ขอรายช่ือคณะกรรมการเพื่อจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง 
      2.2 จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 
      2.3 เสนอผูบ้รหิารลงนามในค าสั่ง 
      2.4 แจ้งเวียนคณะกรรมการที่มรีายช่ือใน
ค าสั่ง 

 
 
 
- 
 

3 ช่ัวโมง 
- 

2 ช่ัวโมง 

มีการจัดสง่รายช่ือคณะกรรมการได้
ทันเวลาทีก่ าหนด 

   - หนังสือค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 

 

3.     3. จัดประชุมคณะกรรมการ 
  3.1 จัดท าบันทกึเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่ 

ก าหนดวันประชุม และสถานที่จัดประชุม 
  3.2 จองหอ้งประชุม 
  3.3 จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
  3.4 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
  3.5 จัดท า Power Point ประกอบการประชุม 

     3.6 จัดท าหนังสือยืมเงินทดรองราชการ 

 
45 นาท ี

 
30 นาที 
45 นาที 
5 ช่ัวโมง 
3 ช่ัวโมง 
45 นาที 

    - หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการฯ 
   - หนังสือยืมเงินทด
รองราชการ  
   - หนังสือสง่รายงาน
การประชุม 

 

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติ 
โครงการ 

จัดประชุม  



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.7 ประสานจัดเตรียมอาหารว่าง 
  3.8 จัดท าป้ายช่ือเพือ่ตั้งป้ายช่ือผู้เข้า 

ประชุมตามผังที่ก าหนด 
     3.9 ประสานหน่วยงานเพื่อยืนยันเข้าร่วมประชุม 
    3.10 ด าเนินการประชุม 

3.11 จัดท าและจัดส่งรายงานประชุม 

20 นาที 
40 นาที 

 
3 ช่ัวโมง 

- 
6 ช่ัวโมง 

4.   4. แจ้งส่วนราชการให้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
     4.1 จัดท าหนังสือเชิญชวนพร้อม
ก าหนดการให้ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
     4.2 เสนอผูบ้รหิารลงนาม 
     4.3 แจ้งเวียนส่วนราชการ 

3 ช่ัวโมง มีการแจง้ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องใน
สว่นของหน้าที่รบัผิดชอบ พร้อม
แจ้งก าหนดการเข้าร่วมกจิกรรม
ครบทุกหน่วยงานได้ทันเวลาที่
ก าหนด 

   ส าเนาหนังสอืและ
เอกสารทีจ่ัดสง่ให้
หน่วยงาน 

 

5.     5. ขออนุมัติยืม/เบกิค่าใช้จ่าย 
      5.1 ด าเนินการขออนุมัติยืมเงิน 
      5.2 ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย 
      5.3 ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

 
45 นาที 
7 วัน 

 
45 นาท ี

 

    - เอกสารขออนุมัติยืม
เงิน 
   - เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
   - ส าเนาเอกสาร
อนุมัติเบกิจ่ายเงิน 

 

6.     6. ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 
จัดท าการก าหนดขอบเขตการจ้าง 
   6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ขอบเขตการจ้าง 
   6.2 จัดท าขอบเขตการจ้าง 
   6.3 เชิญประชุมคณะกรรมการ 
   6.4 เสนอผูบ้รหิารขออนมุัติขอบเขตการจ้าง
และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 
 

1 ช่ัวโมง 
 

4 ช่ัวโมง 
45 นาที 

- 

    - หนังสือค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนด
ขอบเขตการจ้าง 
   - เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

แจ้งส่วนราชการ 

ขออนุมัติยืม/ 
เบิกค่าใช้จ่าย 

ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง (ถ้ามี) 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7.     7. ด าเนินการตามโครงการ ด าเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการ 
1-3 เดือน 
 

    
 

   แบบส ารวจประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

8.     8. รายงานผลเสนอผูบ้รหิาร  
      8.1 รวบรวมและสรปุผลแบบประเมิน
โครงการฯ 
      8.2 จัดท ารายงานสรุปผลเสนอผูบ้รหิาร 

 
   1 เดือน 
 

2 ช่ัวโมง 

มีการสรปุรายงานผลการจัด
กิจกรรมเสนอใหผู้้บริหารทราบ
ภายใน 7 วันท าการหลงัเสรจ็สิ้น
กิจกรรมไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 

   รายงานสรุปผลการ
จัดกิจกรรมทกุกิจกรรม
เสนอผู้บริหาร 
 

 

 

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

รายงานผล 
เสนอผู้บริหาร 

 


