
ตารางท่ี 2  การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)  
กระบวนการ  :  การให้โอนข้าราชการ 

Supplier Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

   1. ส านักงาน 
ก.พ. 
 
 
 
 
 
   2. ส่วน
ราชการที่ขอรับ
โอน 
 
   3. งาน
ทะเบียนประวัติ
และฐานข้อมลู 
   4. หน่วยงาน
ในสังกัด สป. 
(หน่วยงานต้น
สังกัดผู้ขอโอน 
ส านักนิติการ 
งานฝึกอบรม 
กบค. สอ. สป.) 
 
 
 
 

   1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
   2. หนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1006ว 4  
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2552 
   3. หนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอรับโอน 
   4. ค าสั่งรับโอนจาก
ส่วนราชการอื่น 
   5. ประวัติข้าราชการ 
(ก.พ. 7) (ข้อมูลของ
ข้าราชการที่ขอโอน) 
   6. ผลการตรวจสอบ
ข้อมูลประวัติของ
ข้าราชการที่ขอโอน 

Process Description 
              เป็นกระบวนการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างกระทรวง กรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่ ก.พ.ก าหนด 

   ค าสั่งให้โอน
ข้าราชการ 
พลเรือน
สามัญ 

   - ข้าราชการ
ในสังกัด สป. 
   - ส่วน
ราชการทีร่ับ
โอน 
 

   - หน่วยงาน
ต่างๆ สังกัด สป. 
(ต้นสังกัดของผู้
ขอโอน) 
 Process (Map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเร่ืองจากส่วนราชการ 
ที่ต้องการรับโอน 

ตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับราชการ
รวมทั้งความขัดข้องในการให้โอน ไปยัง

หน่วยงานต้นสังกัด ส านักนิติการ 
งานพัฒนาบุคลากร กบค.สอ.สป. 

หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน จึงเสนอผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุเห็นชอบให้โอนและแจ้ง
ข้อมูลประวัติการรับราชการไปยังส่วน

ราชการที่ขอรับโอน 

เมื่อได้รับค าสัง่รับโอนจากสว่นราชการ 
ที่รับโอน 

เสนอค าสั่ง 
ให้โอน 

ส่งค าสั่งให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ  :  การให้โอนข้าราชการ 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ  :  ร้อยละของจ านวนเรื่องที่สามารถด าเนินการใหโ้อนข้าราชการพลเรือนสามญัได้อย่างความถูกต้องตามเป้าหมายที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

   - ศึกษาหลักเกณฑ์การให้โอนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 
   - ตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการที่ขอโอน
ในเบื้องต้นจากประวัติข้าราชการ ก.พ. 7 
 

30 นาที    มีการศึกษาหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการให้โอนข้าราชการพล
เรือนสามัญและตรวจสอบข้อมูลของ
ข้าราชการที่ขอโอนในเบื้องต้นจาก
ประวัติข้าราชการ ก.พ.7  
 

   1. หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ 
   2. ประวัติข้าราชการ ก.พ.7 
 

งานสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง 
กบค.สอ.สป. 

2  - จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนาม
หนังสือสอบถามความขัดข้องในการให้โอน
และข้อมูลการรับราชการไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด รวมทั้งตรวจสอบประวัติการ
ด าเนินการทางวินัยไปยังส านักนิติการ สป. 
การลาศึกษาต่อ มีภาระผูกพันในเรื่องการลา
ศึกษาต่อ การชดใช้ทุน โดยสอบถามไปยัง
งานพัฒนาบุคลากร กบค. สอ. สป. 

180 นาที    ต้องตรวจสอบประเด็นต่างๆ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
ผู้มีอ านาจให้ครบคลุม ครบถ้วนทุก 
ประเด็น 

   1. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อ
สอบถามความขัดข้องในการให้โอน
และข้อมูลประวัติการรับราชการ 
   2. หนังสือสอบถามความขัดข้อง
ในการให้โอนจากส่วนราชการที่
ขอรับโอน 

 

3     หลังจากได้รับเอกสารการตรวจสอบ
ข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการ
ที่ขอโอนแล้ว และต้นสังกัดไม่ขัดข้องในการ
ให้โอน จึงจัดท าบันทึกเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการให้โอนข้าราชการของ สป. 
ไปรับราชการในส่วนราชการอ่ืน และลงนาม
หนังสือเพื่อแจ้งข้อมูลเก่ียวกับข้าราชการผู้
ขอโอนไปรับส่วนราชการที่รับโอน 

120 นาที    ต้องมีการเสนอให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งฯ เห็นชอบให้โอน
ก่อนเสมอและจึงลงนามหนังสือแจ้ง
ข้อมูลส่วนราชการที่ขอรับโอนทราบ 
และข้อมูลที่แจ้งน้ันต้องมีความ
ชัดเจน ครบถ้วนตามที่ส่วนราชการ
ที่ขอรับโอนสอบถาม 

   1. บันทึกเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งฯ 
   2. หนังสือสอบถามความขัดข้อง
ในการให้โอนจากส่วนราชการที่
ขอรับโอน 
   3. ส าเนา ก.พ. 7 
   4. หนังสือผลการตรวจสอบข้อมูล
ประวัติการรับราชการของ
ข้าราชการที่ขอโอน 
 

 

รับเร่ืองจากส่วน
ราชการท่ีต้องการ 

รับโอน 

ตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับ
ราชการรวมทั้งความขัดข้องในการ
ให้โอน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
ส านักนิติการ งานพัฒนาบุคลากร 

กบค.สอ.สป. 

หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน      
จึงเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุเห็นชอบ
ให้โอนและแจ้งข้อมูลประวัติการรับ

ราชการไปยังส่วนราชการ 
ที่ขอรับโอน 



ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4     ตรวจสอบวันที่ในค าสั่งรับโอน 10 นาที    ตรวจสอบวันที่ในค าสั่งรับโอน 
โดยวันที่รับโอนจะต้องไม่ก่อนวันที่ 
สป. ยินยอมให้โอนได้ 
 

   1. หนังสือและค าสั่งรับโอน
ข้าราชการพลเรือสามัญ 
   2. บันทึกที่ สป. แจ้งไม่ขัดข้องใน
การให้โอน 
 
 
 

 

5  
 

 

 

   1. จัดท าบันทึกเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งฯ ลงนามในค าสั่งให้โอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
   2. จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ขอโอน โดยจัดส่งส าเนาค าสั่งและให้
มอบหมายงานในหน้าที่เดิมและไปรับ
หนังสือส่งตัวที่ กบค.สอ.สป. เพื่อเดินทางไป
ปฏิบัติราชการในต าแหน่งใหม่ 
   3. จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ขอโอน 
เพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการในสังกัดใหม่ 
 

120 นาที    1. วันที่ สป. ให้โอนต้องเป็นวัน
เดียวกับวันที่ส่วนราชการที่รับโอน
ระบุในค าสั่ง รับโอน 
   2. หนังสือส่งตัวข้าราชการให้ออก
เลขที่หนังสือหลังจากที่มีการ
มอบหมายงานและข้าราชการผู้ขอ
โอนมารับหนังสือส่งตัว 

   1. บันทึก สป. แจ้งไม่ขัดข้องใน
การให้โอนข้าราชการ 
   2. ค าสั่งรับโอนจากส่วนราชการที่
รับโอนข้าราชการของ สป. 

 

6     หลังจากที่ได้รับเรื่องกลับมาจึงน าค าสั่ง
ถ่ายเอกสารและจัดส่งไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้ขอปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
 

10 นาที - -  

 

เม่ือได้รับค าสั่งรับโอนจากส่วน
ราชการที่รับโอน 

เสนอค าสั่ง 
ให้โอน 

ส่งค าสั่งให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 


