ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการหลัก : กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Suppliers
Inputs
Process
Outputs
Process Description
สป.
1. งบประมาณ
1. การจัดงานวันเด็ก
เป็นกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการในภาพรวมของ
แห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการหรือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
หน่วยงาน
2. รายชื่อผู้ได้รับการ กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ภายนอกที่
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ สถานศึกษาทั่วประเทศ ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ผูกพัน
เกี่ยวข้อง
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ในองค์กรและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาติให้สบื เนื่อง
ต่อไปได้แก่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการรางวัลพระราชทาน
สพฐ., สตผ., สช.
- รายชื่อเด็กและ
กศน., สกอ.,
เยาวชนดีเด่นที่ได้รับการ โครงการวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ โครงการกฐิน
พระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ งานรดน้าขอพรเนื่องใน
สอศ.
คัดเลือก (งานวันเด็ก)
เทศกาลสงกรานต์ งานสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ โครงการสร้าง
สัมพันธภาพในองค์กร
สตผ.
3. รายชื่อนักเรียน
Process (Map)
นักศึกษา และ
2. 2. การนานักเรียน
แต่งตั้ง
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
นักศึกษา และ
จัดประชุม
ขออนุมตั โิ ครงการ
คณะกรรมการ
พระราชทาน (รางวัล
ผู้แทนสถานศึกษา
พระราชทาน)
เข้าเฝ้าฯ รับ
ดาเนินการจัดซื้อ/
ขออนุมัติยืม/เบิก
แจ้
ง
ส่
ว
นราชการ
จัดจ้าง (ถ้ามี)
พระราชทาน
ค่าใช้จ่าย
สานักงานราช
4. หนังสือพระราชทาน
รางวัล
เลขาธิการ
พระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า
ดาเนินงาน
รายงานผลเสนอผูบ้ ริหาร
ตามโครงการ
จากสานักงานราชเลขา
ธิการ (รางวัล
พระราชทาน)

Customers
1.เด็กและเยาวชน
(งานวันเด็กแห่งชาติ)

2.นักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษา
(รางวัลพระราชทาน)

Stakeholders
1. ส่วนราชการ
ภายนอก ศธ.
(งานวันเด็ก)
2. องค์กรหลัก
(งานวันเด็ก)
3. หน่วยงานใน
สังกัด สป. (งานวัน
เด็ก)

4. หน่วยงานใน ศธ.
(รางวัลพระราชทาน)
- สพฐ.
- สช.
- สตผ.
5. สานักงานราช
เลขาธิการ
(รางวัลพระราชทาน)

Suppliers
กรมการศาสนา

Inputs
5. หนังสือขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐิน
กรมการศาสนา
(กฐินพระราชทาน)

Process

Outputs
3. การจัดงาน
ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. การจัดงานเนือ่ ง
ในโอกาสเทศกาล
สงกรานต์ และวัน
ขึ้นปีใหม่
5. การจัดงานวัน
สถาปนากระทรวง
ศึกษาธิการ

หน่วยงานใน สป. 6. ประกาศรายชื่อผู้
เกษียณอายุราชการ ของ
หน่วยงานในสังกัด สป.
(โครงการสร้าง
สัมพันธภาพในองค์กร)

Customers
Stakeholders
3. ผู้บริหาร/ข้าราชการ 7. กรมการศาสนา
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด (กฐินพระราชทาน)
ศธ. (เทศกาลสงกรานต์
และวันขึ้นปีใหม่ และ 6. หน่วยงานใน
การถวายผ้าพระกฐิน สังกัด สป. และ
พระราชทาน)
ศธ. (วันสถาปนา
กระทรวง, กฐิน
พระราชทาน,
เทศกาลสงกรานต์
และวันขึ้นปีใหม่)
4. ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ศธ.
(งานวันสถาปนา
กระทรวง)

6. การจัดกิจกรรม
5. ผู้บริหาร/บุคลากรใน
โครงการสร้าง
สังกัด สป. (โครงการ
สัมพันธภาพในองค์กร สร้างสัมพันธภาพใน
องค์กร)

8. หน่วยงานใน
สังกัด สป.
(โครงการสร้าง
สัมพันธภาพใน
องค์กร)

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละของกระบวนงานการดาเนินงานโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลาดับ
ระยะเวลา
ผังกระบวนการ
รายละเอียดของงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่
ดาเนินการ
1.
1. ขออนุมัติโครงการ
จัดทาโครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อ
ขออนุมัติ
เสนอขออนุมัติโครงการ
โครงการ
1.1 จัดทาโครงการ
5 ชั่วโมง
1.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
3 ชั่วโมง
1.3 จัดทาบันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ
45 นาที
2.
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
มีการจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการได้
จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
ทันเวลาทีก่ าหนด
แต่งตั้ง
ดาเนินการตามโครงการฯ
คณะกรรมการ
2.1 ขอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้ง
2.2 จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
3 ชั่วโมง
2.3 เสนอผูบ้ ริหารลงนามในคาสั่ง
2.4 แจ้งเวียนคณะกรรมการที่มรี ายชื่อใน
2 ชั่วโมง
คาสั่ง
3.
3. จัดประชุมคณะกรรมการ
3.1 จัดทาบันทึกเสนอผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่
45 นาที
กาหนดวันประชุม และสถานที่จัดประชุม
จัดประชุม
3.2 จองห้องประชุม
30 นาที
3.3 จัดทาหนังสือเชิญประชุม
45 นาที
3.4 จัดทาระเบียบวาระการประชุม
5 ชั่วโมง
3.5 จัดทา Power Point ประกอบการประชุม 3 ชั่วโมง
3.6 จัดทาหนังสือยืมเงินทดรองราชการ
45 นาที

เอกสารการ
ดาเนินงาน
- หนังสือขออนุมัติ
โครงการ
- รายละเอียดโครงการ

- หนังสือคาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
ดาเนินการตามโครงการ

- หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการฯ
- หนังสือยืมเงินทด
รองราชการ
- หนังสือส่งรายงาน
การประชุม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานกลาง

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

แจ้งส่วนราชการ

3.7 ประสานจัดเตรียมอาหารว่าง
3.8 จัดทาป้ายชื่อเพือ่ ตั้งป้ายชื่อผู้เข้า
ประชุมตามผังที่กาหนด
3.9 ประสานหน่วยงานเพื่อยืนยันเข้าร่วมประชุม
3.10 ดาเนินการประชุม
3.11 จัดทาและจัดส่งรายงานประชุม
4. แจ้งส่วนราชการให้ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
4.1 จัดทาหนังสือเชิญชวนพร้อม
กาหนดการให้ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องทราบ
4.2 เสนอผูบ้ ริหารลงนาม
4.3 แจ้งเวียนส่วนราชการ
5. ขออนุมัติยืม/เบิกค่าใช้จ่าย
5.1 ดาเนินการขออนุมัติยืมเงิน
5.2 ดาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย
5.3 ดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

4.

5.
ขออนุมัติยืม/
เบิกค่าใช้จ่าย

6.
ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง (ถ้ามี)

6. ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดทาการกาหนดขอบเขตการจ้าง
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
ขอบเขตการจ้าง
6.2 จัดทาขอบเขตการจ้าง
6.3 เชิญประชุมคณะกรรมการ
6.4 เสนอผูบ้ ริหารขออนุมัติขอบเขตการจ้าง
และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
20 นาที
40 นาที
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

45 นาที
7 วัน
45 นาที

1 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
45 นาที
-

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

มีการแจ้งส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องใน สาเนาหนังสือและ
ส่วนของหน้าที่รบั ผิดชอบ พร้อม
เอกสารทีจ่ ัดส่งให้
แจ้งกาหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
หน่วยงาน
ครบทุกหน่วยงานได้ทันเวลาที่
กาหนด
- เอกสารขออนุมัติยืม
เงิน
- เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
- สาเนาเอกสาร
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- หนังสือคาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนด
ขอบเขตการจ้าง
- เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่
7.

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน
7. ดาเนินการตามโครงการ

ดาเนินงานตาม
โครงการ
8.
รายงานผล
เสนอผู้บริหาร

8. รายงานผลเสนอผูบ้ ริหาร
8.1 รวบรวมและสรุปผลแบบประเมิน
โครงการฯ
8.2 จัดทารายงานสรุปผลเสนอผูบ้ ริหาร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการ
1-3 เดือน
1 เดือน
2 ชั่วโมง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มีการสรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมเสนอให้ผู้บริหารทราบ
ภายใน 7 วันทาการหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกิจกรรม/โครงการทั้งหมด

เอกสารการ
ดาเนินงาน
แบบสารวจประเมิน
ความพึงพอใจ

รายงานสรุปผลการ
จัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
เสนอผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

