
ตารางท่ี 2 การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการ : การปรบัอัตราเงินเดือนให้ไดร้ับตามคุณวุฒิ 

Supplier Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 
   1. ส านักงาน 
ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. ส่วนราชการ
ต้นสังกัด 
 
 
   3. งานทะเบียน
ประวัติและ
ฐานข้อมูล 
 

   1. พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
   2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรอืนสามัญได้รบั
เงินเดือน พ.ศ. 2551 
   3. มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 
   4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วน
ที่สุด ที่ นร 1008.1/ว  20 ลงวันที่ 
27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรอง 
   5. เว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. 
(ข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.พ. รบัรอง) 
   6. บันทึก แบบค าขอปรับอัตรา
เงินเดือนให้ได้รบัตามคุณวุฒิ 
ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียน
แสดงผลการศึกษา 
   7. ประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) 
(ข้อมูลของผู้ขอปรับอัตราเงินเดือน
ให้ดั้บตามคุณวุฒิ) 

Process Description 
 เป็นกระบวนการด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งในการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จากปวช. เป็นระดับปวส. 
ระดับปริญญาตรี เป็นระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาโท เป็นระดับปริญญา
เอก ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.
2551 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่  ก.พ. ก าหนด  เพื่อจูงใจ
บุคลากรในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
Process (Map) 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ค าสั่งปรับ
อัตรา
เงินเดือนให้
ไดร้ับตาม
คุณวุฒิ 

   - ส่วน
ราชการ 
ต้นสังกัด 
 

   - ข้าราชการ 
ที่ขอปรบัอัตรา
เงินเดือนให้รบัตาม
คุณวุฒิ 
   - ส านักงาน ก.พ. 

1.รับเร่ืองจาก
หน่วยงานต้นสังกัด

ของผู้ขอปรับเงินเดือน
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ  

2.ตรวจสอบ และวิเคราะห์
คุณสมบัติ 

ไม่มีคุณสมบัติ 

แจ้งหน่วยงาน 
ต้นสังกัดทราบ 

มีคุณสมบัติ 

เสนอค าสั่ง 

ส่งค าสั่งให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 
 



ตารางท่ี 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ  :  กระบวนการปรบัอัตราเงินเดือนให้ไดร้ับตามคุณวุฒิ 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ  :  ร้อยละของจ านวนเรื่องที่สามารถด าเนินการปรับอัตราเงินเดอืนให้ได้รบัตามคุณวุฒิได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

   - ศึกษาหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือน 
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ 
   - จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนาม
หนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับรับตามคุณวุฒิแก่
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

1 วัน    มีการแจ้งแนวทางการด าเนินการ
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตาม
คุณวุฒิแก่หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อถือปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

   1. หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้
ได้รับตามคุณวุฒิ 
   2. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   3. บันทึกเสนอผู้บริหาร 
   4. บันทึกแจ้งส่วนราชการสังกัด 
สป. 
   5. สรุปแนวทางการปรับอัตรา
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ 

กบค. 

     ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ได้แก่ แบบค า
ร้องของปรับเงินตามวุฒิ ส าเนาปริญญาบัตร 
ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) 
 

20 นาที    มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
การขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิ 

   หนังสือและเอกสารหลักฐานการ
ขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

 

2     ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติการให้
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ในประเด็น 
   1. อัตราเงินเดือนของผู้ขอปรับเงินเดือน 
ตามคุณวุฒิ 
   2. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
   3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
   4. การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.  
   5. คุณวุฒิที่ สป. เห็นชอบไว้แล้ว 
 

90 นาที    ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของผู้ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิเพื่อประกอบการ
น าเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯ ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ 

   1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่
เก่ียวข้องกับการก าหนดอัตรา
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ 
   2. ส าเนา ก.พ. 7 
   3. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   4. เอกสารการรับรองคุณวุฒิจาก
เว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. 
   5. บันทึกที่ สป. เห็นชอบคุณวุฒิ 

 

แจ้งแนวปฏิบัติการปรับ 
อัตราเงินเดือนให้ได้รับ 

รับตามคุณวุฒิ 
ปีละ 1 ครั้ง 

รับเรื่องจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

ตรวจสอบ และวิเคราะห์ 
คุณสมบัติ 



ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3     กรณีที่ผู้ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิมีคุณสมบัติ จึงด าเนินการ ดังน้ี 
   1. จัดท าบันทึกน าเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุฯ เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือน 
   2. จัดท าค าสั่งฯ และหนังสือแจ้ง
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับการปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ 
 
 
 

90 นาที    สามารถวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ครบถ้วน และชัดเจนทุก
ประเด็น 

   1. บันทึกน าเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุฯ 
   2. ค าสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้รับ
ตามคุณวุฒิ 
   3. หนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ขอปรับเงินเดือนให้รับตาม
คุณวุฒิ 

 

4     หลังจากที่ได้รับเรื่องกลับมาจึงน าค าสั่ง
ถ่ายเอกสารและจัดส่งไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้ขอปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
 
 
 
 

10 นาที - -  

5     กรณีที่ผู้ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ จึงน าข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบมาวิเคราะห์เพื่อจัดท าบันทึก
พร้อมเหตุผลที่ไม่อาจปรับอัตราเงินเดือน
ให้แก่ผูขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตาม
คุณวุฒิได้เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯ 
เพื่อทราบ และจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้ขอปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ทราบ 

90 นาที    ข้อมูลที่น าเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
และมีการระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตาม
คุณวุฒิด้วย 

   1. บันทึกน าเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุฯ 
   2. หนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ขอปรับเงินเดือนให้รับตาม
คุณวุฒิซ่ึงระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตาม
คุณวุฒิ 
 

 

 

ไม่มีคุณสมบัติ 

แจ้งหน่วยงาน 
ต้นสังกัดทราบ 

มีคุณสมบัติ 

เสนอค าสั่ง 

6. ส่งค าสั่งให้ 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 


