คู่มือการปฏิบัตงิ าน
(Work Manual)
ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัตกิ ารอาวุโส งานทรัพยากรบุคคล

งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายบริหาร
พฤษภาคม 2565

1

คูม่ ือปฏิบตั งิ าน

ผูป้ ฏิบตั ิการอาวุโส งานทรัพยากรบุคคล แก้ไขครัง้ ที่ :

กระบวนงาน

การเบิกสวัสดิการ

วันที่ประกาศใช้ : พฤษภาคม 2565
หน้าที่ 2/9

บันทึกการปรับปรุ งแก้ไข
ครัง้ ที่

รายละเอียดการแก้ไข

ผูข้ อแก้ไข

2

ผูท้ บทวน

ผูอ้ นุมตั ิ

วันที่ประกาศใช้

ชื่องาน

คูม่ ือปฏิบตั งิ าน

ผูป้ ฏิบตั ิการอาวุโส
งานทรัพยากรบุคคล

กระบวนงาน

การเบิกสวัสดิการ

แก้ไขครัง้ ที่ :

วันที่ประกาศใช้ : พฤษภาคม 2565
หน้าที่ 3/9

การเบิกสวัสดิการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำและเผยแพร่คู่มือเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง สสปน.
2. เพื่อให้พนักงำนและลูกจ้ำง มีควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบฯ

3

4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลาดับ
1

หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

พนักงำนและลูกจ้ำงแจ้งควำมประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือ โดยจัดส่ง
1. แบบคำขอรับเงินทีร่ ับรองโดยผู้บังคับบัญชำ และแนบ
หลักฐำนให้ครบถ้วน

พนักงำนและลูกจ้ำง

2. เอกสำรเบิกจ่ำย (ER) ในระบบ PMIS

2
ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล ตรวจสอบสิทธิกำรเบิกสวัสดิกำรฯ

นำเสนอ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
พิจำรณำเห็นชอบ

นำเสนอ รอง ผอ.สสปน. สำยงำนบริหำร
พิจำรณำเห็นชอบ
เห็นชอบ

ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล
ฝ่ำยบริหำร

ผู้อำนวยกำร สสปน. พิจำรณำอนุมัติ

3
1. ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร จัดส่งคำขอและ
เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วคืน
กลับให้พนักงำนหรือลูกจ้ำง

2. พนักงำนหรือลูกจ้ำง นำเอกสำรส่งฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรเบิกจ่ำยและแจ้งกำหนดวันรับ
เงินสวัสดิกำรฯ แก่พนักงำน

5

ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล
ฝ่ำยบริหำร
ฝ่ำยบัญชี และกำรเงิน

คูม่ ือปฏิบตั งิ าน

ผูป้ ฏิบตั ิการอาวุโส งานทรัพยากรบุคคล

กระบวนงาน

การเบิกสวัสดิการ

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและรายละเอียด
ลาดับ ผังกระบวนงาน
ระยะเวลา
พนักงานและลูกจ้าง หลังจากที่มี
1
จัดทาเอกสารขอรับ
ค่าใช้จา่ ย
เงินช่วยเหลือ
เกิดขึน้

2

ตรวจสอบสิทธิการเบิก
สวัสดิการฯ

1วัน

แก้ไขครัง้ ที่ :
วันที่ประกาศใช้ :พฤษภาคม2565
หน้าที่ 6/9

รายละเอียดงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 จัดทาแบบคาขอรับเงินที่รบั รองโดยผูบ้ งั คับบัญชา 1 แบบคาขอรับเงินที่รบั รอง
และแนบหลักฐานให้ครบถ้วน
โดยผูบ้ งั คับบัญชา และแนบ
หลักฐานให้ครบถ้วน
2จัดทาเอกสารเบิกจ่าย (ER) ในระบบ PMIS
2เอกสารเบิกจ่าย (ER) ใน
ระบบ PMIS
**ผูเ้ บิก และ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายลงนามเรียบร้อย
1ตรวจสอบสิทธสวัสดิการ ที่มีวงเงินคงเหลือ
1 ฐานข้อมูลประวัติการ
เบิกจ่าย
2.ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่าย (ต้องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่สามารถเบิกจากการเจ็บป่ วย ไม่ใช่การ
เสริมความงาม)
3.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้
ประกอบการเบิก (ใช้เอกสารฉบับจริง)
6

ผูร้ บั ผิดชอบและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
พนักงานและลูกจ้าง สสปน.

เจ้าหน้าที่
งานทรัพยากรบุคคล

คูม่ ือปฏิบตั งิ าน

ผูป้ ฏิบตั ิการอาวุโส งานทรัพยากรบุคคล

กระบวนงาน

การเบิกสวัสดิการ

ลาดับ ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

3

นาเสนอ ผูจ้ ดั การส่วน
อาวุโส งานทรัพยากร
บุคคล ฝ่ ายบริหาร
พิจารณาเห็นชอบ

1 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบิก
วงเงินที่คงเหลือ
ลายเซ็น และการลงนามในเอกสารสาคัญ

4

นาเสนอ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบริหาร
พิจารณาเห็นชอบ

1 วัน

นาเสนอ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร
พิจารณาเห็นชอบ

7

แก้ไขครัง้ ที่ :
วันที่ประกาศใช้ : พฤษภาคม 2565
หน้าที่ 7/9

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 แบบคาขอรับเงินที่รบั รองโดย
ผูบ้ งั คับบัญชา และแนบหลักฐาน
ให้ครบถ้วน
2เอกสารเบิกจ่าย (ER) ในระบบ
PMIS
1 แบบคาขอรับเงินที่รบั รองโดย
ผูบ้ งั คับบัญชา และแนบหลักฐาน
ให้ครบถ้วน
2เอกสารเบิกจ่าย (ER) ในระบบ
PMIS
**ผูม้ ีอานาจอนุมตั ลิ งนาม
เรียบร้อย

ผูร้ บั ผิดชอบและผูท้ ่ี
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่
งานทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่
งานทรัพยากรบุคคล

คูม่ ือปฏิบตั งิ าน

ผูป้ ฏิบตั ิการอาวุโส งานทรัพยากรบุคคล

กระบวนงาน

การเบิกสวัสดิการ

ลาดับ ผังกระบวนงาน
นาเสนอ รอง
5
ผอ.สสปน. สายงาน
บริหาร
พิจารณาเห็นชอบ

ระยะเวลา
1 วัน

นาเสนอ
ผอ.สสปน. บริหาร
อนุมตั ิ

1 วัน

6

รายละเอียดงาน
นาเสนอ รอง
ผอ.สสปน. สายงานบริหาร
พิจารณาเห็นชอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบิก
วงเงินที่คงเหลือ
ลายเซ็น และการลงนามในเอกสารสาคัญ
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แก้ไขครัง้ ที่ :
วันที่ประกาศใช้ : พฤษภาคม 2565
หน้าที่ 8/9
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผูร้ บั ผิดชอบและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
1 แบบคาขอรับเงินที่รบั รอง ฝ่ ายอานวยการ
โดยผูบ้ งั คับบัญชา และแนบ
หลักฐานให้ครบถ้วน
2เอกสารเบิกจ่าย (ER) ใน
ระบบ PMIS
1 แบบคาขอรับเงินที่รบั รอง ฝ่ ายอานวยการ
โดยผูบ้ งั คับบัญชา และแนบ
หลักฐานให้ครบถ้วน
2เอกสารเบิกจ่าย (ER) ใน
ระบบ PMIS
**ผูม้ ีอานาจอนุมตั ลิ งนาม
เรียบร้อย

7

คูม่ ือปฏิบตั งิ าน

ผูป้ ฏิบตั ิการอาวุโส งานทรัพยากรบุคคล

กระบวนงาน

การเบิกสวัสดิการ

รับเอกสารที่อนุมตั ิ
กลับ

1 วัน

ตรวจสอบรายชื่อผูเ้ บิก และโทรแจ้งให้มารับ
เอกสารกลับ

9

แก้ไขครัง้ ที่ :
วันที่ประกาศใช้ : พฤษภาคม 2565
หน้าที่ 9/9
1 แบบคาขอรับเงินที่รบั รอง เจ้าหน้าที่
โดยผูบ้ งั คับบัญชา และแนบ งานทรัพยากรบุคคล
หลักฐานให้ครบถ้วน
2เอกสารเบิกจ่าย (ER) ใน
ระบบ PMIS
**ผูม้ ีอานาจอนุมตั ลิ งนาม
เรียบร้อย

