ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการ : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
Inputs
Supplier
Process
Outputs
1. พระราชบัญญัติระเบียบ Process Description
สานักงาน ก.พ.
ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เป็นกระบวนการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งมา ที่ได้รับการ
2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ บรรจุและ
นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11
ในต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กของส านั ก งานปลั ด กระทรวง แต่งตั้ง
ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติ ศึกษาธิการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพได้
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน มาตรฐาน และสามารถปฏิ บั ติห น้าที่ ราชการได้ ตามที่ ส่ วนราชการ
ได้
ต้องการ
3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
Process (Map)
ข้าราชการพลเรือนสามัญ

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานในสังกัด
สป. ที่ขอบรรจุ

ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
4. การกาหนดอัตราเงินเดือน
ให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรอง
5. มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
6. ข้อมูลส่วนราชการที่มี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2555
บันทึกแสดงความประสงค์ขอ
บรรจุฯ

1. ได้รับเรื่อง
ขอบรรจุ

2. ตรวจสอบ
รายละเอียดตาแหน่ง

3. สืบค้นข้อมูลบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้
4. เสนอผู้บริหารขอรายชื่อและที่
อยู่ผู้สอบแข่งขันได้จากส่วน
ราชการอื่น

5. ได้รับรายชื่อและที่อยู่ผู้
สอบแข่งขันได้
6. เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ และเสนอ
นัดประชุม
7. ประชุมคณะกรรมการ

Customers Stakeholders
- หน่วยงานใน
- ข้าราชการ
สังกัด สป.
ที่ได้รับการ
บรรจุและ
แต่งตั้ง
- ส่วน
ราชการเจ้าของ
บัญชี
- สานักงาน
ก.พ.

Supplier
สานักงานปลัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

ส่วนราชการ
เจ้าของบัญชี

Inputs
7. ประกาศสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การกาหนดอัตราเงินเดือนให้ผู้
ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้
8. งบประมาณในการจัด
ประชุม
9. ข้อมูลของผูส้ อบแข่งขันได้

Process
8. เสนอผู้บริหารแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้สมัคร

9. รับสมัคร
10 เสนอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
11. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินฯ

12. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- อานวยความสะดวกการดาเนินการประเมินฯ
- จัดเตรียมสถานที่ในการประเมินฯ
- ประมวลผลคะแนนและจัดลาดับที่
13. เสนอผู้บริหารอนุมัติผลและประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิก
บัญชีฯ และตรวจสอบสิทธิการบรรจุ
14. เสนอผู้บริหารแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัว
15. จัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวของผู้ได้รับ
การคัดเลือก

Outputs

Customers

Stakeholders

Supplier

Inputs

Process

16. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ดังนี้
- ให้ผู้มารายงานตัวไปตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
- แจ้งของหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันของผู้ได้รับ
คัดเลือกไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญชี
- แจ้งส่วนราชการที่แสดงความประสงค์ขอบรรจุ

17. หน่วยงานที่ขอบัญชีส่งหลักฐานมาให้ พร้อมทั้ง
ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติงานรายงานว่าข้าราชการ
ดังกล่าวได้มาปฏิบัติงาน

18. จัดทาคาสั่ง
บรรจุ แต่งตั้ง

Outputs

Customers

Stakeholders

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : กระบวนการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : จานวนวันทาการเฉลี่ยที่ใช้ในการดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนด (มาตรฐาน 30 วันทาการ)
ลาดับที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ
10 นาที

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

1. ได้รับเรื่อง
ขอบรรจุ

1. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการ
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา
และเอกสาร เช่น รายละเอียดตาแหน่งว่าง

30 นาที

2. ตรวจสอบรายละเอียดตาแหน่ง

ตรวจสอบรายละเอียดของตาแหน่งที่ขอ
บรรจุว่าเป็นตาแหน่งว่างที่สามารถบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการได้หรือไม่ ขอบรรจุใน
ตาแหน่งอะไร และต้องการบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ด้านใดบ้าง

1 วัน

3. สืบค้นข้อมูลบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ตาแหน่งที่ขอบรรจุหรือไม่ และจะต้อง
เป็นไปตามมตรฐานกาหนดตาแหน่ง

1

2

3

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โดยวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้
2. หนังสือแสดงความประสงค์
ขอบรรจุจากหน่วยงานสังกัด สป.

มีการตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับตาแหน่งที่ขอบรรจุ
ครบถ้วนทุกประเด็น

1. บัญชีตาแหน่งว่าง
2. บัญชีกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการของ สป. หรือคาสั่ง
ปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง
3. มารตรฐานกาหนดตาแหน่ง
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของบัญชีที่จะดาเนินการคัดเลือก
ว่ามีความเหมาะสมกับตาแหน่งที่
ขอบรรจุ

1. มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. เอกสารรายละเอียดข้อมูล
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากเว็บไซต์
ของสานักงาน ก.พ.
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ตาแหน่งที่ขอบรรจุ

ผู้รับผิดชอบ
กบค.

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

4

4. เสนอผู้บริหารขอรายชื่อและที่
อยู่ผู้สอบแข่งขันได้จากส่วน
ราชการอื่น

5
5. ได้รับรายชื่อและที่อยู่
ผู้สอบแข่งขันได้

6
6. เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
และเสนอนัดประชุม

7
8. เสนอผู้บริหารแจ้งผู้สอบ
แข่งขันได้ให้สมัคร

รายละเอียดของงาน
นาข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้นาเสนอและวิเคราะห์สรุป
นาเสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุฯ เห็นชอบให้
ดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
120 นาที

หลังจากรายชื่อและที่อยู่ผู้สอบแข่งขันได้
จึงตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของ
เอกสาร

10 นาที

1. จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามคาสั่ง
และหนังสือแจ้งคณะกรรมการ โดยให้
ประธานฯ กาหนดนัดประชุมด้วย
2. ประสานไปยังหน่วยงานที่ขอบรรจุเพื่อ
ขอรายชื่อผู้ที่จะเสนอผู้บริหารเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ

90 นาที

1. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
2. ประสานจองสถานที่จัดประชุมและ
อาหารว่าง
3. บันทึกรายงานการประชุม

60 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สามารถวิเคราะห์และนาเสนอ
ข้อมูลต่อผู้มีอานาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ครบถ้วน และชัดเจน
ทุกประเด็น

-

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. เอกสารรายละเอียดข้อมูล
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากเว็บไซต์
ของสานักงาน ก.พ.
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ตาแหน่งที่ขอบรรจุ
4. บันทึกนาเสนอผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุฯ เห็นชอบให้ดาเนินการ
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
-

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมี
1. บันทึกนาเสนอผู้มีอานาจสั่ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บรรจุฯ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป็น
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้าราชการจากหน่วยงานที่ขอบรรจุ
3. หลักเกณฑ์และวิธีการ
เพื่อพิจารณาคนให้เหมาะสมกับ
คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
งาน
-

ระเบียบวาระการประชุม

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

8

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
180 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

9. รับสมัคร

1. จัดทารายงานการประชุมและบันทึก
แจ้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
2. จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อแจ้งมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
3. จัดทาหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้
สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
1. จัดเตรียมบัญชีเก็บข้อมูลการสมัคร
2. บันทึกข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเข้า
รับการประเมิน

120 นาที

-

1. บัญชีเก็บข้อมูลการสมัคร
2. ใบสมัคร

10. เสนอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับ

จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อสรุป
จานวนผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ และลง
นามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมิน

หลังจากรายชื่อและที่อยู่ผู้สอบแข่งขันได้
จึงตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของ
เอกสาร

90 นาที

-

1. ใบสมัคร
2. สรุปประวัติส่วนส่วนบุคคล
ของผู้สมัคร
3. บัญชีประมวลผลคะแนนและ
บัญชีอนุมัติผลการประเมิน
4. บัญชีลงชื่อคณะกรรมการและ
บัญชีลงชื่อผู้สมัคร

8. เสนอผู้บริหารแจ้งผู้สอบ
แข่งขันได้ให้สมัคร

9

10

11
11. จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

1. ผู้สมัครเข้ารับการประเมินมี
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ
ดาเนินการคัดเลือก
2. มีการแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้
ทราบก่อนวันเริ่มรับสมัครไม่น้อย
กว่า 5 วัน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกแจ้งคณะกรรมการ
3. บันทึกเสนอผู้บริหาร
4. หนังสือและรายละเอียดแจ้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ให้สมัครเข้รับการ
ประเมิน

ไม้น้อยกว่า
ระยะเวลาในการรับสมัครเป็นไป
1. จัดเตรียมบัญชีเก็บข้อมูลการ
3 วันทาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด
สมัคร
2. ใบสมัคร

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

12
12. ประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
13

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- อานวยความสะดวกการดาเนินการ
ประเมินฯ
- จัดเตรียมสถานที่ในการประเมินฯ
- ประมวลผลคะแนนและจัดลาดับที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-

60 นาที

-

13. เสนอผู้บริหารอนุมัติผล
และประกาศขึ้นบัญชี และยกเลิก
บัญชีฯ และตรวจสอบสิทธิการ
บรรจุ

1. จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อสรุปผล
การดาเนินการคัดเลือกและลงนามอนุมัติผล
การประเมิน
2. ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกของ สป.
3. หนังสือตรวจสอบสิทธิในการได้รับการ
บรรจุของผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งถึงลาดับที่ที่
บรรจุไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญชี

30 นาที

14. เสนอผู้บริหารแจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้มารายงานตัว

จัดทาบันทึกเสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุเพื่อ
ลงนามหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือก
ของ สป. มารายงานตัวขอรับการบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ

มีการกาหนดระยะเวลาในการ
แจ้งให้มารายงานตัวซึ่งต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด

1. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หนังสือรายงานตัว และหนังสือแจ้งความ
จานงบรรจุเข้ารับราชการในนังกัด สป.
2. ประสานให้หน่วยงานในสังกัด กบค.
สอ.สป. เตรียมความพร้อมได้แก่ การกรอก
ทะเบียนประวัติข้าราชการ (งานทะเบียน
ประวัติ) การรับทราบจรรยาข้าราชการของ
สป. (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) การสมัคร
เรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning (งานพัฒนา
บุคลากร)

20 นาที

-

14

15
15. จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
รายงานตัวของผู้ได้รับการคัดเลือก

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. ใบสมัคร
2. สรุปประวัติส่วนส่วนบุคคล
ของผู้สมัคร
3. บัญชีประมวลผลคะแนน
4. บัญชีลงชื่อคณะกรรมการและ
บัญชีลงชื่อผู้สมัคร
1. บัญชีลงชื่อคณะกรรมการและ
บัญชีลงชื่อผู้สมัคร
2. บัญชีประมวลผลคะแนน
3. บัญชีอนุมัติผลการประเมิน
4. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อ
สรุปผล
5. ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิก
บัญชี
6. หนังสือตรวจสอบสิทธิในการ
ได้รับการบรรจุ
1. จัดทาบันทึกเสนอผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุ
2. หนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกของ สป. มารายงานตัว
1. หนังสือรายงานตัว
2. หนังสือแจ้งความจานงบรรจุ
เข้ารับราชการในสังกัด สป.

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

16
16. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ดังนี้
- ให้ผู้มารายงานตัวไป
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
- แจ้งของหลักฐานการสมัคร
สอบแข่งขันของผู้ได้รับคัดเลือก
ไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญชี
- แจ้งส่วนราชการที่แสดง
ความประสงค์ขอบรรจุ

17

17. หน่วยงานที่ขอบัญชี
ส่งหลักฐานมาให้ พร้อมทั้ง
ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติงานรายงาน
ว่าข้าราชการดังกล่าวได้มา
ปฏิบัติงาน

18
18. จัดทาคาสั่ง
บรรจุ แต่งตั้ง

รายละเอียดของงาน
1. จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนาม
หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานีตารวจตาม
ภูมิลาเนาของผู้มารายงานตัวให้ตรวจสอบลา
pพิมพ์นิ้วมือของผู้มารายงานตัว
2. จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อให้ผู้มา
รายงานตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตาแหน่งและสังกัดที่แสดงความประสงค์ขอ
บรรจุลงนาม รวมทั้งหนังสือแจ้งและจัดส่ง
หนังสือแสดงความประสงค์ขอรับการบรรจุ
ของผู้มารายงานตัวไปยังส่วนราชการ
เจ้าของบัญชี
3. จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานที่ขอบรรจุ
ว่า สป. ได้แจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกมารายงาน
ตัวแล้ว และขอให้แจ้งกลับมายัง กบค.
สอ.สป. ด้วยว่าผู้ได้รับการคัดเลือกมาปฏิบัติ
ราชการตามที่ สป. กาหนดหรือไม่
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากส่วน
ราชการเจ้าของบัญชี
2. ตรวจสอบรายละเอียดในบันทึกของ
หน่วยงานที่ขอบรรจุ
1. จัดทาบันทึกเสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุฯ
เพื่อลงนามคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้ารับราชการ โดยตรวจสอบ
คุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ฯ อัตราเงินเดือนตาคุณวุฒิและเพื่อกาหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
2. จัดทาบันทึกแจ้งคาสั่งไปยังส่วน
ราชการที่ขอบรรจุ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
90 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. บันทึกเสนอผู้บริหาร
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์
สถานีตารวจ
ตรวจสอบลามพิมพ์นิ้วมือของผู้มา
รายงานตัว
3.บันทึกแจ้งหน่วยงานที่ขอบรรจุ

10 นาที

-

1. หนังสือจากส่วนราชการ
เจ้าของบัญชี
2. หนังสือจากหน่วยงานที่ขอ
บรรจุ

120 นาที

-

1. หนังสือจากส่วนราชการ
เจ้าของบัญชี
2. หนังสือจากหน่วยงานที่ขอ
บรรจุ
3. หลักเกณฑ์ในการกาหนดอัตรา
เงินเดือน
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผู้มี
คุณสมบัติในการได้รับเงินเพิ่มขึ้น
ตามปัจจัยฯ (ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

