ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการ : การขอรับบาเหน็จบานาญ
Supplier
1.กระทรวงการคลัง

2. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
3. ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจาที่
เกษียณอายุราชการ
และผู้รับบานาญ

Inputs
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.
2494
- พ .ร .บ . ก อ งทุ น บ าเห น็ จ บ าน า ญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539
- ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วยการ
ขอรับและการจ่ายบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ. 2527 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 8) พ.ศ. 2552 (ฉบั บ ที่ 9 และฉบั บ ที่ 10)
พ.ศ. 2554
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและ
การจ่ายเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ และเงินอื่ น
ในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบาเหน็จบานาญ
และที่เกี่ยวข้อง
- เว็ บ ไซต์ กรมบั ญ ชี กลาง ระบบบ าเหน็ จ
บานาญ (e-pension)
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกษียณอายุราชการ
- แบบขอรับบาเหน็จบานาญ

Process
Process Description
กระบวนการขอรั บบ าเหน็ จบ านาญ เป็ นกระบวนการที่ มุ่ง
ให้ บ ริ การแก่ ข้ าราชการ/ลู ก จ้ างประจา/ผู้ รั บ บ านาญและหรื อ
ทายาทของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/ผู้รับ บานาญที่เสียชีวิต ด้วย
ความรวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง เป็ นไป ตามกฎห มาย ระเบี ยบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการของกระทรวงการคลัง
Process (Map)
รับเรื่อง

ตรวจสอบแบบคาขอรับบาเหน็จบานาญ/บาเหน็จ
ตกทอด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
บันทึกข้อมูลบุคคล แบบคาขอรับผ่านระบบบาเหน็จ
บานาญ e-pension
ส่งแบบคาขอรับบาเหน็จบานาญ/บาเหน็จตกทอด
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลางทาง
ไปรษณีย์

Outputs
บาเหน็จบานาญ

Customers
1. ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจาที่
เกษียณอายุ
ราชการ/ผู้รับ
บานาญ
2. ทายาท
ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจา/ผู้รับ
บานาญที่เสียชีวิต

Stakeholders
กรมบัญชีกลาง

Supplier

Inputs

Process

ตรวจสอบการตีกลับ แก้ไข/หนังสือสั่งจ่ายในระบบ
บาเหน็จบานาญ e-pension

อนุมัติสั่งจ่ายลงทะเบียนขอเบิกในระบบบาเหน็จ
บานาญ e-pension ตามปฏิทินการจ่ายของ
กรมบัญชีกลาง

Outputs

Customers

Stakeholders

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : ขอรับบำเหน็จบำนำญ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ควำมพึงพอใจของผู้ขอรับบำเหน็จบำนำญ
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1
รับเรื่อง

2
ตรวจสอบแบบคำขอ

ดำเนินกำรตรวจสอบสิทธิได้ถูกต้อง ตำม
แบบคำขอรับเงิน
- บำเหน็จลูกจ้ำง
- บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
- บำเหน็จตกทอดข้ำรำชกำร
-ลูกจ้ำงประจำ ผู้รับบำนำญที่เสียชีวิต
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
-ใบมรณบัตร
-ทะเบียนบ้ำน
-สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร

1 วัน

จำนวนแบบคำขอรับและเอกสำรที่
- แบบขอรับบำเหน็จ
เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกเรื่อง/ ลูกจ้ำง (5313)
ทุกครั้ง (100%)
- แบบขอรับบำเหน็จ
บำนำญ ข้ำรำชกำร
(5300)
- แบบขอรับบำเหน็จ
ตกทอด (5309)
- แบบรับรองสมุด
ประวัติและเวลำทวีคูณ
(แบบ สรจ.3)
- แบบแจ้งรำยกำร
ลดหย่อนภำษีเงินได้ฯ
(แบบ สรจ.1)
- แบบบันทึกถ้อยคำ
ทำยำท

กลุ่มบริหำรกำร
คลังและสินทรัพย์

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

3

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนำจลงนำมอนุมัติ

10 นำที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน

จำนวนเรื่องแบบขอรับบำเหน็จ
บำนำญได้ถูกต้องตำมระเบียบ
ทุกเรื่อง/ทุกครั้ง (100%)

บันทึกเสนอผู้มีอำนำจลง
นำมอนุมัติ

จำนวนเรื่องแบบขอรับบำเหน็จ
บำนำญที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและ
แบบคำขอรับผ่ำน e-pension ได้
ถูกต้อง ทุกเรื่อง/ทุกครั้ง (100%)

รำยงำนกำรลงทะเบียน
แบบคำขอรับบำเหน็จ
บำนำญ ในระบบ epension

จำนวนเรื่องแบบขอรับบำเหน็จ
บำนำญ และเอกสำรหลักฐำน
ส่งกรมบัญชีกลำงได้ครบถ้วน
ทุกเรื่อง/ทุกครั้ง (100%)

รำยงำนสรุปกำรส่งแบบคำ
ขอรับบำเหน็จบำนำญ ใน
ระบบ e-pension

เสนอขออนุมัติ
4
บันทึกข้อมูลฯ ผ่ำนระบบ
e-pension

5
ส่งแบบคำขอฯ
ให้กรมบัญชีกลำง

ดำเนินกำรลงทะเบียนรับและบันทึก
ข้อมูลแบบคำขอรับในระบบ e-pension
ตำมประเภทของเงิน ได้แก่
- บำเหน็จลูกจ้ำง
- บำเหน็จข้ำรำชกำร
- บำนำญข้ำรำชกำร
- บำเหน็จตกทอดข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง
ผูร้ ับบำนำญ
2. ส่งข้อมูลแบบคำขอผ่ำนระบบ
e-pension
ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลแบบคำขอรับ
บำเหน็จ บำนำญ ในระบบ e-pension
ส่งแบบคำขอรับบำเหน็จ บำนำญ บำเหน็จ
ตกทอด และเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้
กรมบัญชีกลำงตรวจสอบทำงไปรษณีย์

1 วัน

30 นำที

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

6

รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ลงทะเบียนขอเบิก
ในระบบฯ

เอกสารการ
ดาเนินงาน

ตรวจสอบรำยกำรตีกลับ และแก้ไขให้
ถูกต้อง ส่งกรมบัญชีกลำง เพื่ออนุมัติสั่งจ่ำย

1 วัน

จำนวนเรื่องแบบขอรับบำเหน็จ
บำนำญ และเอกสำรหลักฐำน
ตีกลับแก้ไขข้อมูล/กำรอนุมัติสั่งจ่ำย
ในระบบ e-pension ได้ถูกต้อง
ทุกเรื่อง/ทุกครั้ง (100%)

รำยงำนกำรตีกลับแบบ
ขอรับบำเหน็จบำนำญ
จำกระบบ e-pension

ดำเนินกำรกำรอนุมัติแบบขอรับบำเหน็จ
บำนำญ และลงทะเบียนขอเบิกในระบบ epension เมื่อกรมบัญชีกลำงอนุมัติสั่งจ่ำย
ตำมวัน เวลำที่กำหนด

1 วัน

จำนวนเรื่องแบบขอรับบำเหน็จ
บำนำญ ที่บันทึกขอเบิกในระบบ epension ได้ถูกต้อง และทันตำมรอบ
ระยะเวลำที่กรมบัญชีกลำงกำหนด

-รำยงำนกำรขอเบิกตำม
แบบขอรับบำเหน็จ
บำนำญ
-หนังสืออนุมัติกำรสั่งจ่ำย
บำเหน็จบำนำญ

ตรวจสอบกำรตีกลับ/อนุมัติ
สั่งจ่ำยในระบบฯ

7

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

