ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการ : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
Suppliers
Inputs
Process
Outputs
(แหล่งข้อมูล)
(ปัจจัยนาเข้า)
(กระบวนการ)
(ปัจจัยนาออก)
- สานักงาน ก.ค.ศ.

- หน่วยงานใน
สังกัด สป.

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2550

- ข้อมูลการจัดสรรโควตา จานวน 2
ขั้น
- ข้อมูลผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่ไม่ได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือน
- ประกาศเกษียณอายุราชการ
(สาหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 2)
- ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการจากหน่วยงาน
- ข้อมูลจานวนตัว อัตราเงินเดือน
ข้าราชการครู
- ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูฯ จากหน่วยงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

2. แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินและให้หน่วยงานใน
สังกัด ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู เพื่อนามาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. ตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน

- คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครู

Customers
(ลูกค้า)

Stakeholders
(ผู้มีส่วนได้เสีย)

- หน่วยงานในสังกัด สป.
ที่มีข้าราชการครูฯ ในสังกัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สานักงาน ก.ค.ศ.
กรมบัญชีกลาง

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด

Suppliers
(แหล่งข้อมูล)

Inputs
(ปัจจัยนาเข้า)

Process
(กระบวนการ)
4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
5. ประชุมคณะกรรมการระดับ สป.ฯ
6. นาเสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.
7. ออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
8. แจ้ งผลการเลื่ อนขั้ นเงินเดื อนและจั ด ส่ ง ค าสั่ งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Process Description
เป็นกระบวนการดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด สป. โดยนาผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดาเนินการปีงบประมาณ
ละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.) และ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)

Outputs
(ปัจจัยนาออก)

Customers
(ลูกค้า)

Stakeholders
(ผู้มีส่วนได้เสีย)

Suppliers
(แหล่งข้อมูล)

Inputs
(ปัจจัยนาเข้า)

Process
(กระบวนการ)
Process (Map)
ศึกษา
กฎระเบียบ
แจ้งแนวปฏิบัติ
ตรวจสอบและเตรียมข้อมูล
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประชุม
คณะกรรมการฯ

เสนอ อ.ก.ค.ศ.

ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
แจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือน

Outputs
(ปัจจัยนาออก)

Customers
(ลูกค้า)

Stakeholders
(ผู้มีส่วนได้เสีย)

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : วันที่สามารถดาเนินการออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ลาดับที่
กิจกรรม/ขั้นตอนเดิม
กิจกรรม/ขั้นตอน
(Work Flow)
1. ศึกษา วิเคราะห์กฎ ระเบียบและ
1
ศึกษา
กฎระเบียบ

2
แจ้งแนวปฏิบัติ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์
- บันทึกสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์

2. แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินและให้
หน่วยงานในสังกัด ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ เพื่อนามาประกอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน
- จัดทาบันทึกเสนอปลัดกระทรวงฯ
- แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้หน่วยงานทราบ โดยนาบันทึก
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์มาประกอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2 วันทาการ

2 วันทาการ
1 วันทาการ
1 วันทาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีการนาผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการไปประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- มีการศึกษาวิเคราะห์กฎ
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

- มีการประสานแจ้งหน่วยงานทราบ 1. บันทึกเสนอ
เป็นการภายในก่อนที่จะมีหนังสือแจ้ง ปลัดกระทรวง
อย่างเป็นทางการ
ศึกษาธิการ
- มีการแจ้งหลักเกณฑ์การ
2. หนังสือแจ้ง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
หน่วยงาน
หน่วยงานทราบตั้งแต่ต้นรอบภายใน
เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม
- มีการประสานเป็นการภายในกับ
หน่วยงานก่อนที่จะจัดส่งหนังสืออย่าง
เป็นทางการ
- มีการแจ้งแนวทางและขั้นตอนใน
การดาเนินการให้หน่วยงานโดยเร็ว

ผู้รับผิดชอบ
กบค.

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอนเดิม
(Work Flow)

3
ตรวจสอบและเตรียมข้อมูล

4
แต่งตั้งคณะกรรมการ

5
ประชุม
คณะกรรมการฯ

กิจกรรม/ขั้นตอน
3. ตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
- ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลจานวนตัว
และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ
- ดาเนินการจัดทาข้อมูลข้าราชการผู้ที่
ไม่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดใน
แบบสรุปคะแนนผลการประเมินฯ
- ดาเนินการบันทึกผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในระบบสารสนเทศ
- ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการขอ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินระดับกรม
- จัดทาบันทึกเสนอปลัดกระทรวงฯ
เพื่อให้ความเห็นชอบและลงนามในคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ดาเนินการแจ้งคาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
5. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินระดับกรม
- จัดทาระเบียบวาระการประชุม
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
- ดาเนินการจัดประชุม
- จัดทารายงานการประชุม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
2 วันทาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีการให้ความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบที่
ถูกต้อง และจัดให้มีการสอนงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
แบบสรุปข้อมูลต่างๆ

1 วันทาการ
2 วันทาการ
1 วันทาการ
2 วันทาการ
1. บันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. หนังสือแจ้ง
คณะกรรมการ

1 วันทาการ
1 วันทาการ
- มีการสรุปประเด็นการพิจารณาให้
ครบถ้วนและชัดเจน
3 วันทาการ
1 วันทาการ
1 วันทาการ
1 วันทาการ

1. หนังสือเชิญประชุม
2. ระเบียบวาระการ
ประชุม

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับที่

กิจกรรม/ขั้นตอนเดิม
(Work Flow)

6
ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน

7
แจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือน

กิจกรรม/ขั้นตอน
6. ออกคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
- บันทึกข้อมูลตามมติคณะกรรมการฯ
- ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในร่าง
คาสั่งเลื่อนเงินเดือน
- จัดทาบันทึกเสนอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อขอความเห็นชอบและลงนาม
ในคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ตรวจสอบข้อมูลในคาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน
7. แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนและจัดส่ง
คาสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
- จัดส่งคาสั่งให้หน่วยงานเบิกจ่าย
เงินเดือน หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วันทาการ
1 วันทาการ
1 วันทาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีตรวจสอบคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ก่อนส่งให้หน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
1. บันทึกเสนอ
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. คาสั่งเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง
3. หนังสือแจ้ง
หน่วยงาน

1 วันทาการ

2 วันทาการ

- มีการตรวจสอบข้อมูลในคาสั่ง
1. หนังสือแจ้ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างละเอียด
หน่วยงาน
- มีการจัดส่งคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. คาสั่งเลื่อนขั้น
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วย เงินเดือน

ผู้รับผิดชอบ

