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11. การดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพ ยากรบุคคล
11.1 ขอบเขตงานการดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพ ยากรบุคคล
11.1.1

ตรวจสอบการนําขอมูลพนักงานเขาในระบบ SAP ตามประเภทของคําสั่ง

ดังนี้
1) คําสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงาน
2) คําสั่งแตงตั้งโยกยายพนักงาน
3) คําสั่งแตงตั้งเลื่อนชั้นพนักงาน
4) คําสั่งแตงตั้งพนักงาน (ปรับคุณวุฒิ)
5) คําสั่งอนุญาตใหพนักงานลาออกจากงาน
11.1.2 ตรวจสอบเอกสารและเปลี่ยนแปลงขอ มูลประวัตสิ วนตัวของพนัก งาน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ในระบบ SAP
1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัตพิ นักงานสวนกลาง
2) ตรวจสอบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัตพิ นักงานสวนภูมิภาค
11.1.3 นําเขาขอมูลเหตุการณเวลาของพนักงานสวนกลางเขาในระบบ SAP
11.1.4 บันทึกความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานทั้งหมดเขาในระบบ SAP

11.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11.2.1 ตรวจสอบคําสั่งและการนําเขาขอมูลพนักงานในระบบ SAP ตามประเภท
ของคําสั่ง
1) คําสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงาน
- งานสรรหา กองทรัพ ยากรบุคคล จะบันทึก ขอ มูล ตามคําสั่ง และ
ประวัตพิ นักงานตามเอกสารประกอบการบรรจุพนักงานในหนาการปฏิบัติ การกําหนดทางองคกร รายละเอียด
ของคําสั่งขอมูล สวนบุคคล ครอบครัวบุคคลอางอิง ที่อ ยู เลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ อื่น Asia การศึกษา
ขอกําหนดของวันที่ องคประกอบสัญญา การบริการทางการแพทยภายใน เวลาทํางานตามแผน คาจางพื้นฐาน
ขอมูลธนาคาร ขอมูลการบันทึกเวลา สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล โควตาการหยุดงานในระบบ SAP
- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ
บันทึกทุกหนาที่มีการบันทึกในระบบ SAP เมื่อเอกสารประกอบการสมัครงานมาถึง
- หากขอมูลไมถูกตอง จะมีการทําบันทึกแจงกลับ เพื่อใหงานสรรหา
ดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองตอไป
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2) คําสั่งแตงตั้งโยกยายพนักงาน
- งานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล และงานทรัพยากรบุคคล
การประปาสวนภูมิภาคเขต จะบันทึกขอมูลตามคําสั่งในหนาการปฏิบัติ การกําหนดทางองคกร รายละเอียดของ
คําสั่งขอกําหนดของวันที่และคาจางพื้นฐาน (กรณีเปลี่ยนกลุมเงินเดือน) ในระบบ SAP
- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ
บันทึกทุกหนาที่มีการบันทึกในระบบ SAP
- หากขอ มูล ไมถูก ตอ ง จะมีก ารทํา บัน ทึก แจง กลับ เพื่อ ใหง าน
ทรัพยากรบุคคลดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองตอไป
3) คําสั่งแตงตั้งเลื่อนชั้นพนักงาน
- งานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล และงานทรัพยากรบุคคล
การประปาสวนภูมิภาคเขตจะบันทึกขอมูลตามคําสั่งในหนาการปฏิบัติ การกําหนดทางองคกร รายละเอียดของคําสั่ง
ขอกําหนดของวันที่และคาจางพื้นฐานในระบบ SAP
- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบการ
บันทึกทุกหนาที่มีการบันทึกในระบบ SAP
- หากขอ มูล ไมถูก ตอ ง จะมีก ารทํา บัน ทึก แจง กลับ เพื่อ ใหง าน
ทรัพยากรบุคคลดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองตอไป
4) คําสั่งแตงตั้งพนักงาน (ปรับคุณวุฒิ)
- งานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะบันทึกขอมูลจากคําสั่ง
ในหนาการปฏิบัติ การกําหนดทางองคกร รายละเอียดของคําสั่งการศึกษา ขอกําหนดของวันที่และคาจางพื้นฐาน
ในระบบ SAP
- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบ
การบันทึกทุกหนาที่มีการบันทึกในระบบ SAP
- หากขอ มูล ไมถูก ตอ ง จะมีก ารทํา บัน ทึก แจง กลับ เพื่อ ใหง าน
ทรัพยากรบุคคลดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองตอไป
5) คําสั่งอนุญาตใหพนักงานลาออกจากงาน
- งานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะบันทึกขอมูลจากคําสั่ง
ในหนาการปฏิบัติ การกําหนดทางองคกร และรายละเอียดของคําสั่งในระบบ SAP
- งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล จะตรวจสอบ
การบันทึกทุกหนาที่มีการบันทึกในระบบ SAP
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- หากขอ มูล ไมถูก ตอ ง จะมีก ารทํา บัน ทึก แจง กลับ เพื่อ ใหง าน
ทรัพยากรบุคคลดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองตอไป
11.2.2 เปลี่ยนแปลงขอมูลประวัตสิ วนตัวของพนักงาน
1) พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวพนักงานจะตองเสนอขอเปลี่ยนแปลง
ประวัติ ตามแบบฟอรมใบขอเปลี่ยนแปลงประวัตสิ วนตัวของพนักงาน (FMPA005) โดยทายแบบฟอรมพนักงาน
จะตองลงนามและผานหัวหนางาน ในสวนที่ 2 คํารับรองของผูบังคับบัญชา จะเปนผูอํานวยการกองหรือผูจัดการ
เปนผูลงนาม และคําอนุมัตจิ ะเปนผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคลหรือผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต
เปนผูลงนาม
(1) กรณีเ ปลี่ยนคํานํา หนา ชื่อ ชื่อ สกุล ของพนัก งาน เอกสารประกอบ
เพิ่มเติมจะมีใบสําคัญเปลี่ยนคํานําหนา ชื่อ สกุล ใบขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้และแบบฟอรมการจัดการขอมูล
หลักเจาหนี้
(2) กรณีเปลี่ยนที่อยูพนักงานเอกสารประกอบเพิ่มเติม
· เปลี่ยนที่อยูต ามบัตรประชาชน จะมีสําเนาบัตรประชาชน ใบขอ
เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้และแบบฟอรมการจัดการขอมูลหลัก
เจาหนี้
· เปลี่ยนที่อยูปจจุบัน จะตองมีสําเนาทะเบียนบาน
(3) กรณีเปลี่ยนสถานภาพพนักงานเอกสารประกอบเพิ่มเติม
· สมรส จะตองมีใบสําคัญการสมรสทะเบียนสมรส พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวคูสมรส
· หยาราง จะตองมีใบสําคัญการหยาราง ทะเบียนหยาราง
(4) กรณีเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาเอกสารประกอบเพิ่มเติมจะมีสําเนาระเบียน
การศึกษา ใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
(5) กรณีเพิ่มบุตร เอกสารประกอบเพิ่มเติมจะมีสําเนาสูตบิ ัตร สําเนาทะเบียน
บานบุตร
พนักงานจะตองลงลายมือชื่อรับรองเอกสารแนบของตนเองทุกฉบับ ยกเวนของ
คูสมรส บิดาหรือมารดา เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวจะบันทึกเขาในระบบ SAP โดยการ
คัดลอกจากขอมูลเดิมและทําการเปลี่ยนแปลงเปนขอมูลใหมในระบบเพื่อเก็บเปนประวัตใิ หพนักงานวาเคยเปลี่ยน
ประวัตอิ ยางไรมาแลวบาง
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2) พนักงานสงแบบฟอรมพรอมเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองแลว
(1) พนักงานสวนกลางจะสงมายังกองทรัพยากรบุคคล
(2) พนัก งานสวนภูมิภ าคจะสง ไปยัง กองบริห ารทั่วไป การประปาสว น
ภูมิภาคเขต
3) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (กองทรัพยากรบุคคล และกองบริหารทั่วไป กปภ.ข.) จะ
ตรวจสอบขอมูล หากถูกตองจะบันทึกขอมูลในระบบ SAP
4) การประปาสวนภูมิภาคเขตจะจัดสงเอกสารการเปลี่ยนแปลงประวัตพิ นักงาน
มาที่กองทรัพยากรบุคคล
5) กองทรัพ ยากรบุคคลตรวจสอบความถูกตอ งของการบันทึกขอมูล ในระบบ
SAP และเมื่อถูกตองแลวสงเอกสาร ใบขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้และแบบฟอรมการจัดการขอมูลหลักเจาหนี้
ไปยังกองบัญชีและกองจัดหาดําเนินการ ดานเอกสารจะจัดเก็บเขาแฟมประวัตพิ นักงาน
11.2.3 การนําเขาขอ มูล เหตุการณเวลาของพนักงานสวนกลางเขาในระบบ SAP
ดําเนินเปนประจําทุกสัปดาห
1) พนักงานสวนกลางจะบันทึกการมา-เลิกปฏิบัตงิ านดวยการรูดบัตรบันทึกเวลา
2) กองทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการดึงขอมูลการบันทึกเวลาจาก เครื่องบันทึก
เวลาโดยการรูดบัตร พรอมถายรูปทุกวัน
3) แปลงขอมูล จากเครื่อ งบันทึก เวลาเปนไปตามรูปแบบของ SAP และนําเขา
ระบบ SAP
11.2.4 การนําเขารายงานความขัดแย งทางผลประโยชนของพนักงานทั้งหมดเขาใน
ระบบ SAP
1) ประจําเดือนตุลาคมของทุกป
2) เมื่อพนักงานไดรับการบรรจุ โยกยาย เปลี่ยนตําแหนง
3) เมื่อเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางป
คําสั่ง 353/2551 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนให
และบันทึก ที่ มท 55604/5928 เรื่อง กระบวนการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน กําหนดใหพนักงาน
จะตองทําแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเสนอตามสายงานจนถึงผูบังคับบัญชาสูงสุดในสายงานกอนสง
แบบรายงานขอ มูล ทั้ง หมดไปยัง รองผูวาการ (บริห าร) เพื่อ รวบรวมใหฝายบริห า รทรัพ ยากรบุค คล เมื่อ
กองทรัพยากรบุคคลไดขอมูล ก็จะดําเนินการตรวจสอบและนําขอมูลเขาระบบ SAP และจัดทําสรุปการรายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชนเสนอรองผูวาการ (บริหาร) นําเสนอ ผวก. ทราบเปนรายไตรมาส และจัดทํารายงาน
สรุปเสนอผูวาการเพื่อนําเขาคณะกรรมการตรวจสอบ กปภ. ประจําเดือนตุลาคม และเมษายนของทุกป
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ตารางที่ 23 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของการตรวจสอบการนําขอมูลพนักงานเขาในระบบ SAP ตามประเภทของ
คําสั่ง
ผังกระบวนการ
เริ่ม

ระยะเวลา

คําสั่ง กปภ.

ตรวจสอบคําสั่งในระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส

ทุกวัน

ทุกวัน

บันทึกรายละเอียดคําสั่ง

ทุกวัน

งสท. ไดรับคําสั่ง

ไมถูกตอง

ตรวจสอบคําสั่ง

ทุกวัน

รายละเอียดงาน/Control Point (CP)

หนวยงานที่มหี นาที่ออกคําสั่ง
ออกคําสั่งเกี่ยวกับพนักงาน เชน บรรจุ
ปรับชั้นควบ โยกยาย ฯลฯ
เปดระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อดู
การแจงเวียนคําสั่งตางๆ
กทบ. และ กบร. กปภ.ข. ดําเนินการ
ตรวจสอบคําสั่ง และบันทึกคําสั่งใน
ระบบ SAP (CP)
(ยกเวนชวงปดระบบเพื่อประมวล
เงินเดือน)
ไดรับคําสั่งจากหนวยงานที่ออกคําสั่งและ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

กทบ./
กบร.
กปภ.ข.

คําสั่ง กปภ.

งทบ.กทบ./
งสห. กทบ./
งทบ. กบร.
กปภ.ข.
งสท. กทบ.

วันที่ 1 – 5
ตรวจสอบความถูกตองของคําสั่ง (CP)
ของเดือน

งสท. กทบ.

ชวงปดระบบ
ตรวจสอบความถูกตองในระบบ SAP
ประมวล
(CP)
ผลเงินเดือน

งสท. กทบ.

ถูกตอง
ไมถูกตอง

ตรวจสอบคําสั่ง
ในระบบSAP
ถูกตอง
สิ้นสุด

คูมือกระบวนการทํางานยอย : การสรรหาและคัดเลือก
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ตารางที่ 24 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวของพนักงาน
ผังกระบวนการ
เริ่ม

ระยะเวลา

พนักงานเปลี่ยนแปลงประวัติ

ไมถูกตอง

ตรวจสอบการกรอก
แบบฟอรม

ทุกวัน

ทุกวัน

ถูกตอง

บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติในระบบ SAP

ทุกวัน

ถูกตอง
ไมถูกตอง

ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบและการบันทึก
ใน SAP
ถูกตอง

ทุกวัน

รายละเอียดงาน/Control Point (CP)

พนักงานเปลี่ยนแปลงประวัติ
ตรวจสอบการกรอกแบบฟอรมใบขอ
เปลี่ยนแปลงประวัติสว นตัว ของ
พนักงานพรอมเอกสารประกอบการ
ขอเปลี่ยนแปลง (CP)
บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติในระบบ
SAP
(ยกเวนชวงปดระบบเพื่อประมวล
เงินเดือน)
- ตรวจสอบความถูกตอง ครบถว นของ
แบบฟอรมและเอกสารประกอบ (CP)
- ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของระบบ SAP (CP)

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

พนักงาน

FMPA005
ใบขอเปลี่ยนแปลง
ประวัติ
สวนตัวของพนักงาน

งสท กทบ./
งทบ. กบร.
กปภ.ข.
งสท.กทบ./
งทบ. กบร.
กปภ.ข.

งสท. กทบ.

สิ้นสุด

คูมือกระบวนการทํางานยอย : การสรรหาและคัดเลือก
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ตารางที่ 25 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของการนําเขาขอมูลเหตุการณเวลาของพนักงานสวนกลางเขาในระบบ SAP
ผังกระบวนการ
เริ่ม

พนักงานบันทึกเวลา

ดึงเหตุการณการบันทึกเวลา

จัดรูปแบบเหตุการณเวลาให
เปนไปตามรูปแบบการนําเขา
ระบบ SAP

นําเขาระบบ SAP

สิ้นสุด

ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP)

ทุกวัน

ทุกวัน

ทุกวัน

ทุกวัน
จันทร

คูมือกระบวนการทํางานยอย : การสรรหาและคัดเลือก

พนักงานบันทึกเวลาดวยเครื่องรูด
บัตรพรอมถายรูป
ดึงเหตุการณการบันทึกเวลาดว ย
เครื่องรูดบัตรพรอมถายรูป (CP)
เปดระบบแปลงขอมูล เพื่อ
จัดรูปแบบเหตุการณเวลาใหเปนไป
ตามรูปแบบของระบบ SAP (CP)

ในขอมูลเหตุการณเวลาที่จัดรูปแบบ
แลวเขาระบบ SAP

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

พนักงาน
สวนกลาง
ทุกคน
งสท.
กทบ.

งสท.
กทบ.

งสท.
กทบ.
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ตารางที่ 26 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของการนําเขารายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานทั้งหมดเขา
ในระบบ SAP
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

เริ่ม
พนักงานรายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชน

ทุกวัน

ไมถูกตอง
ตรวจสอบแบบรายงาน/
การนําเสนอสายงาน

ทุกวัน

ถูกตอง

บันทึกการรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในระบบ SAP

จัดทําบันทึกติดตามผูท่ไี ดรับการบรรจุ
แตงตั้ง/โยกยาย หรือไดรับแตงตั้ง
ทางบริหารที่ยังไมไดจัดทํารายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชน

จัดทํารายงาน
1. ประจําไตรมาสเพื่อเสนอ
รผบ. นําเรียน ผวก. ทราบ
2. ประจําเดือนธันวาคมและ
พฤษภาคมเสนอ ผวก. นําเขา
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.

สิ้นสุด

รายละเอียดงาน/Control Point (CP)

พนักงานรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกรณีประจําป/แตงตั้ง
โยกยาย/มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเกิดขึ้นระหวางป เสนอ
ตามผูบังคับบัญชาตามสายงาน แลว
เสนอให รผบ.ทราบ
ตรวจสอบการลงนามของพนักงาน
การนําเสนอผูบังคับบัญ ชาตาม
สายงาน และการเสนอให รผบ.ทราบ
(CP)

บันทึกการรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในระบบ SAP
ทุกวัน
(ยกเวนชวงปดระบบเพื่อประมวล
เงินเดือน)
ติดตามการรายงานความขัดแยงทาง
วันที่ 5-10 ผลประโยชนข องพนักงานที่ยังไมได
ของเดือน ดําเนินการ (CP)
ตนไตรมาส
จัดทํารายงานเสนอ รผบ. นําเรียน ผวก.
สัปดาห ทราบและนําเสนอ ผวก. นําเขา
สุดทายของ คณะกรรมการตรวจสอบในกรณี
ไตรมาสและ ประจําป และโยกยายประจําป
สัปดาห
สุดทายของ
เดือน
พฤษภาคม

คูมือกระบวนการทํางานยอย : การสรรหาและคัดเลือก

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

พนักงาน

แบบรายงานความ
ขัดแยงทาง
ผลประโยชน

งสท
กทบ.

งทบ.กทบ./
งทบ. กบร.
กปภ.ข.

งสท.
กทบ.

งสท.
กทบ.
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11.3 จุดออน/ความเสี่ยง/ปญ หาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง
การดําเนินการเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศทรัพยาก รบุคคล มี จุดออ น ความเสี่ยง และปญ หา
อุปสรรค ที่อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบาง
ประเด็น ซึ่งปญหาหรือขอจํากัดดังกลาวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
ตารางที่ 27 จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
จุดออน / ความเสี่ยง /
ปญ หาอุปสรรค

การควบคุมที่มีอยู

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ/
ขอเสนอแนะ

การดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทรัพ ยากรบุคคล
1. บันทึกขอมูลในระบบ
SAP ไมถูกตอง

1. มีการตรวจสอบการบันทึก
ขอมูลซ้ํา
2. แจงวิธกี ารปรับปรุงขอมูล
ในระบบ SAP ใหมคี วาม
ถูกตอง

2 พนักงานไมรายงานความ 1. มีการแจงเตือนให
ขัดแยงทางผลประโยชน
หนวยงานที่มพี นักงานที่ยัง
ไมไดจดั ทํารายงานความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
2. ฝกม. มีบันทึกซักซอมการ
จัดทํารายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คูมือกระบวนการทํางานยอย : การสรรหาและคัดเลือก

1. จัดอบรมพนักงานที่มหี นาที่
บันทึกขอมูลในระบบ SAP
2. จัดทําคูมอื การบันทึกขอมูล
ในระบบ SAP

ทําความเขาใจและแจง
ความสําคัญในการรายงานความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับ
งทบ. กปภ.ข.
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