
ตารางท่ี 2  การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการ  :  การรับโอนข้าราชการ 

Supplier Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

   ส านักงาน 
ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงาน 
ในสังกัด สป. 
 
 
ส่วนราชการ
ที่ให้โอน 
 
สป.  

   1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 
   2. มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
   3. บัญชีก าหนด
ต าแหน่งของ สป. ซึ่ง 
ก.พ. ก าหนด 
   4. หนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1006ว 4  
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2552 
   4. หนังสือและแบบค า
ร้องแสดงความประสงค์
ขอโอนมาด ารงต าแหน่ง
สังกัด สป. 
   5. ค าสั่งรับโอนและ
เอกสารหลักฐาน เช่น 
ส าเนา ก.พ. 7 
   6. ค าสั่งปรบัปรุง
ก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 

Process Description 
              เป็นกระบวนการการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการ
ในสังกัด สป. ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่ ก.พ.ก าหนด 

  

   ค าสั่งรบั
โอน
ข้าราชการ  

   - หน่วยงาน
ในสังกัด สป. ที่
ขอรับโอน 
 

   - ส่วนราชการ
ต่างๆ ที่ให้โอน 
 

Process (Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบประเภท ระดับ ต าแหน่ง และสังกัดของข้าราชการ
ที่ขอโอนจากแบบค าร้องขอโอนและตรวจสอบต าแหน่ง ระดับ

ต าแหนง่ของต าแหน่งว่างที่จะรับโอน 

หลังจากได้รับข้อมูลประวัติการรับราชการของผู้ขอโอน
จากส่วนราชการต้นสังกัด จึงเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯ 

ลงนามค าสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ส่งค าสั่งรับโอนไปยังส่วนราชการที่ให้โอนเพ่ือมีค าสั่งให้
พ้นจากต าแหน่งและอัตราเงินเดือนสังกัดเดิม 

ได้รับหนังสือและแบบ
ค าร้องขอโอนจาก

หน่วยงานสังกัด สป. 

เสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯเห็นชอบรับโอนและสอบถามความ
ขัดข้องในการให้โอนและข้อมูลประวัติการรับราชการของผู้ขอ

โอนไปยังส่วนราชการต้นสังกัดต้นสังกัดของผู้ขอโอน 

หลังจากได้รับค าสั่งให้โอนจึงแจ้งไปยังหน่วยงานสังกัด 
สป. ที่ขอรับโอน 



ตารางท่ี 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ   :  การรับโอนข้าราชการ 
ตัวชี้วดัท่ีส าคัญของกระบวนการ  :  ร้อยละของจ านวนเรือ่งที่สามารถด าเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญได้อย่างความถูกต้องตามเป้าหมายที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

   - ศึกษาหลักเกณฑ์การโอนข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบค าร้อง
ขอโอน 

30 นาที    มีการศึกษาหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการให้โอนข้าราชการพลเรือน
สามัญและตรวจสอบรูปแบบค าร้องขอ
โอนให้มีความถูกต้องตามที่ สป. ก าหนด  
 

   1. หลักเกณฑ์การโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
   2. หนังสือและแบบค าร้อง
ขอโอน 
 

งานสรรหาบรรจุ
แต่งตั้ง กบค.
สอ.สป. 

2     - ตรวจสอบข้าราชการที่ขอโอนว่าด ารง
ต าแหน่งประเภท ระดับ ต าแหน่งอะไร 
   - ตรวจสอบต าแหน่งที่จะขอโอนมาด ารง
ต าแหน่งว่าเป็นต าแหน่งที่สามารถรับโอนมา
ด ารงต าแหน่งได้หรือไม่  

180 นาที    ต้องตรวจสอบประเด็นต่างๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้มี
อ านาจให้ถูกต้อง ครบคลุม ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

   1. หนังสือและแบบค าร้อง
ขอโอน 
   2. บัญชีก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการสังกัด สป.  
   3. ค าสั่งปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่งของ สป. 

 

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

120 นาที    - ต้องมีการเสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งฯ เห็นชอบรับโอนก่อนเสมอ
และจึงลงนามหนังสือสอบถามความ
ขัดข้องและข้อมูลการรับราชการไปยัง
ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอโอนให้มี
ความชัดเจน ครบถ้วนตามที่ส่วน
ราชการที่ขอรับโอนสอบถาม 
   - กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ต้องแนบผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการด้วย 
 

   1. บันทึกเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งฯ 
   2. หนังสือและแบบค าร้อง
ขอโอน 
   3. ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี)  
 

 

ตรวจสอบประเภท ระดับ ต าแหน่ง 
และสังกัดของข้าราชการทีข่อโอนจาก

แบบค าร้องขอโอนและตรวจสอบ
ต าแหนง่ ระดับต าแหนง่ของต าแหน่ง

ว่างที่จะรับโอน 

เสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯเห็นชอบรับโอน
และสอบถามความขัดข้องในการให้โอน

และข้อมูลประวัติการรับราชการของผู้ขอ
โอนไปยังส่วนราชการต้นสังกัดต้นสังกัด

ของผู้ขอโอน 

ได้รับหนังสือและแบบ
ค าร้องขอโอนจาก

หน่วยงานสังกัด สป. 



ล าดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4     1. ตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับราชการ
และวันที่ให้โอน  
   2. จัดท าบันทึกเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งฯ ลงนามในค าสั่งรับโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
   3. จัดท าบันทึกเพื่อแจ้งค าสั่งไปยัง
หน่วยงานในสังกัด สป. ที่รับโอน 
 

180 นาที    1. ตรวจสอบวันที่ให้โอน 
   2. วันที่มีผลในค าสั่งรับโอนจะต้องไม่
ก่อนวันที่ส่วนราชการที่ให้โอน ยินยอม
ให้โอนได้ 
 

   1. หนังสือแจ้งไม่ขัดข้องใน
การให้โอน 
   2. บันทึกเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุฯ 
   3. ค าสั่งรับโอนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 
   4. บันทึกแจ้งหน่วยงาน
สังกัด สป. ที่รับโอน 
   5. บันทึกแจ้งค าสั่งไปยัง
ส่วนราชการที่ให้โอนเพื่อให้มี
ค าสั่งให้โอนและให้พ้นจาก
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
สังกัดเดิม 

 

5     1. จัดท าบันทึกแจ้งค าสั่งไปยังส่วน
ราชการที่ให้โอนเพื่อให้มีค าสั่งให้โอนและให้
พ้นจากต าแหน่งและอัตราเงินเดือนสังกัด
เดิม 
 
 

60 นาที - -  

6     หลังจากที่ได้รับเรื่องกลับมาจึงน าค าสั่ง
ถ่ายเอกสารและจัดส่งไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้ขอปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
 
 
 
 

10 นาที - -  

  
 

ส่งค าสั่งรับโอนไปยังส่วนราชการที่ให้
โอนเพ่ือมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งและ

อัตราเงินเดือนสังกัดเดิม 

หลังจากได้รับข้อมูลประวัติการรับ
ราชการของผู้ขอโอนจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด จึงเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯ 
ลงนามค าสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือน

สามัญ 

หลังจากได้รับค าสั่งให้โอน 
จึงแจ้งไปยังหน่วยงานสังกัด 

สป. ที่ขอรับโอน 


