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วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์

�� ทดแทนการใชง้านระบบ ทดแทนการใชง้านระบบ PrW PrW และ และ OT OnlineOT Online
�� ทาํงานอยูบ่นโปรแกรม และ ฐานขอ้มูล เดียวกนัทาํงานอยูบ่นโปรแกรม และ ฐานขอ้มูล เดียวกนั

�� เชื(อมโยงขอ้มูล กบั ระบบ เชื(อมโยงขอ้มูล กบั ระบบ EDMS EDMS และ และ SAPSAP

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ภายใต ้ระเบียบคาํสั(ง ของ กฟผตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ภายใต ้ระเบียบคาํสั(ง ของ กฟผ..�� ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ภายใต ้ระเบียบคาํสั(ง ของ กฟผตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ภายใต ้ระเบียบคาํสั(ง ของ กฟผ..

�� ลดการพิมพเ์อกสารจากระบบ ลดการพิมพเ์อกสารจากระบบ (Paperless)(Paperless)

�� สืบคน้ขอ้มูลเพื(อวิเคราะห์งานดา้นบริหารสืบคน้ขอ้มูลเพื(อวิเคราะห์งานดา้นบริหาร
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ความสมัพนัธ์กบัระบบงานที(เกี(ยวขอ้งความสมัพนัธ์กบัระบบงานที(เกี(ยวขอ้ง
EDMSEDMS SAPSAP

HRHR
ข้อมูลบุคคลข้อมูลบุคคล

Cost DistributeCost Distribute

ข้อมูลสิทธิข้อมูลสิทธิ

Database  ข้อมูลบุคคล,ข้อมูลสิทธิ,Cost DistributeDatabase  ข้อมูลบุคคล,ข้อมูลสิทธิ,Cost Distribute

อนมุมตัิ ผ่าน

Electronic

อนมุมตัิ ผ่าน

Electronic

ขออนุมตัิหลกัการ

ค่าล่วงเวลา

ขออนุมตัิหลกัการ

ค่าล่วงเวลา
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3
Cost DistributeCost Distribute

Time ManagementTime Management

PayrollPayroll

Electronic

และ

การมอบอาํนาจ

Electronic

และ

การมอบอาํนาจ

ระบบเตรียมข้อมูล Payroll
1.งด.6 ค่าล่วงเวลา  Shift ค่าล่วงเวลาอตัโนมตัิ
(ปกต)ิ
2.งด.7 ค่าล่วงเวลา  Shift ค่าล่วงเวลาอตัโนมตัิ
(ตกเบกิ)

4.งด.9 เงนิเพิ1มพเิศษค่าขบัเครื1องจกัรกล
3.งด.8 เงนิเพิ1มพเิศษค่าเดนิเรือ

5.งด.10 เงนิเพิ1มพเิศษค่าช่างเชื1อม
6.งด.11 เงนิเพิ1มพเิศษตามจาํนวนชั1วโมง/นาที
7.งด.12 เงนิเพิ1มพเิศษตามจาํนวนเงนิ
8.กจ.9 ใบเบิกค่าจ้างลูกจ้างที1มกีาํหนดเวลางาน
ชั1วคราว

ใบลา

คาํสั1งเดนิทาง

เงนิยมืทดรอง

อบรม/สัมนา/บรรยาย

6 7

4

5
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ภาพรวมระบบงานภาพรวมระบบงาน
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ขอ้มูลที(บนัทึกผา่นระบบขอ้มูลที(บนัทึกผา่นระบบ

�� ใบขอเบิกค่าล่วงเวลาใบขอเบิกค่าล่วงเวลา//ค่าทาํงานในวนัหยดุค่าทาํงานในวนัหยดุ//เงินเพิ(มพเิศษสาํหรับผูป้ฏิบตัิงานกะ เงินเพิ(มพเิศษสาํหรับผูป้ฏิบตัิงานกะ 
            ((แบบ กฟผแบบ กฟผ..--งดงด..66))
�� ใบขอเบิกค่าล่วงเวลาใบขอเบิกค่าล่วงเวลา//เงินเพิ(มพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบตัิงานกะ ตกเบิกเงินเพิ(มพิเศษสาํหรับผูป้ฏิบตัิงานกะ ตกเบิก
              ((แบบ กฟผแบบ กฟผ..--งดงด..77))
�� ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษค่าเดินเรือ ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษค่าเดินเรือ ((แบบ กฟผแบบ กฟผ..--งดงด..88))�� ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษค่าเดินเรือ ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษค่าเดินเรือ ((แบบ กฟผแบบ กฟผ..--งดงด..88))
�� ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษค่าขบัเครื(องจกัรกล ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษค่าขบัเครื(องจกัรกล ((แบบ กฟผแบบ กฟผ..--งดงด..99))
�� ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษค่าฝีมือช่างเชื(อม ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษค่าฝีมือช่างเชื(อม ((แบบ กฟผแบบ กฟผ..--งดงด..1010))
�� ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษตามจาํนวนชั(วโมงใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษตามจาํนวนชั(วโมง//นาที นาที ((แบบ กฟผแบบ กฟผ..--งดงด..1111))
�� ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษตามจาํนวนเงิน ใบขอเบิกเงินเพิ(มพเิศษตามจาํนวนเงิน ((แบบ กฟผแบบ กฟผ..--งดงด..1212))
�� ใบเบิกค่าจา้งลูกจา้งที(มีกาํหนดเวลางานชั(วคราว ใบเบิกค่าจา้งลูกจา้งที(มีกาํหนดเวลางานชั(วคราว ((แบบ กฟผแบบ กฟผ..--กจกจ..99))
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ขออนุมตัิหลกัการขออนุมตัิหลกัการ

ขอ้กาํหนดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที( ขอ้กาํหนดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที( 3232//25482548
วา่ดว้ย วนัทาํการ  เวลาทาํงาน  และค่าล่วงเวลาวา่ดว้ย วนัทาํการ  เวลาทาํงาน  และค่าล่วงเวลา

หมวด หมวด 22  ขอ้ ขอ้ 88

ตอ้งไดร้ับอนุมตัิ จากผูบ้งัคบับญัชาต่อไปนีUตอ้งไดร้ับอนุมตัิ จากผูบ้งัคบับญัชาต่อไปนีUตอ้งไดร้ับอนุมตัิ จากผูบ้งัคบับญัชาต่อไปนีUตอ้งไดร้ับอนุมตัิ จากผูบ้งัคบับญัชาต่อไปนีU
      ผูอ้าํนวยการฝ่ายผูอ้าํนวยการฝ่าย ไม่เกินเดือนละ ไม่เกินเดือนละ 3030    ชั(วโมงชั(วโมง
      ผูช้่วยผูว้า่การผูช้่วยผูว้า่การ ไม่เกินเดือนละ ไม่เกินเดือนละ 4545    ชั(วโมงชั(วโมง
      รองผูว้า่การรองผูว้า่การ ไม่เกินเดือนละ ไม่เกินเดือนละ 120120  ชั(วโมงชั(วโมง

    เสนอขออนุมตัิเป็นคราว ๆ  สิUนสุดไม่เกินวนัสิUนปีของปีที(อนุมตัิเสนอขออนุมตัิเป็นคราว ๆ  สิUนสุดไม่เกินวนัสิUนปีของปีที(อนุมตัิ
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ขัUนตอนในระบบเตรียมขอ้มูล ขัUนตอนในระบบเตรียมขอ้มูล PayrollPayroll

  เจ้าหน้าที1ธุรการเจ้าหน้าที1ธุรการ ผู้ปฏิบัตงิานทุกคนผู้ปฏิบัตงิานทุกคน เจ้าหน้าที1บัญชี กบรเจ้าหน้าที1บัญชี กบร--บบ..

ขั?นตอนขั?นตอน       

11..บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูล XX     

22..แก้ไขแก้ไข//ลบ ข้อมูลลบ ข้อมูล XX     

33..ส่งรับรองส่งรับรอง XX     

44..ดงึข้อมูลกลบัดงึข้อมูลกลบั XX   

55..เปลี1ยนเส้นทางเปลี1ยนเส้นทาง XX     

66..รับรองความถูกต้องรับรองความถูกต้อง XX XX XX

77..เปิดเปิด//ปิดระบบปิดระบบ     XX

88.Transfer To File.Transfer To File     XX

99..รายงานรายงาน XX XX XX 66



เจา้หนา้ที(ธุรการเจา้หนา้ที(ธุรการ

77



ผูป้ฏิบตัิงานทุกคนผูป้ฏิบตัิงานทุกคน

88



เจา้หนา้ที(บญัชี กบรเจา้หนา้ที(บญัชี กบร--บบ..
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : เจา้หนา้ที(ธุรการเจา้หนา้ที(ธุรการ

�� บันทกึข้อมูลบันทกึข้อมูล

-- รายวนัรายวนั

-- แต่ละประเภท  แต่ละประเภท  11 คน คน : : 11  ครัU ง ครัU ง : : 11 วนัวนั

-- ทุกประเภท ทุกประเภท KeyKey ตกเบิก ยอ้นหลงัผา่นระบบไดเ้พยีง ตกเบิก ยอ้นหลงัผา่นระบบไดเ้พยีง 11 เดือนเดือน-- ทุกประเภท ทุกประเภท KeyKey ตกเบิก ยอ้นหลงัผา่นระบบไดเ้พยีง ตกเบิก ยอ้นหลงัผา่นระบบไดเ้พยีง 11 เดือนเดือน

-- การคียต์กเบิกสามารถ การคียต์กเบิกสามารถ KeyKey วนัเดิมได้วนัเดิมได้

-- บนัทึกขอ้มูล เดือนปัจจุบนั แลว้ ส่งอนุมตัิไม่ทนั บนัทึกขอ้มูล เดือนปัจจุบนั แลว้ ส่งอนุมตัิไม่ทนั 
          ระบบยกขอ้มูลไปเดือนถดัไปโดยไม่ตอ้งบนัทึกใหม่ระบบยกขอ้มูลไปเดือนถดัไปโดยไม่ตอ้งบนัทึกใหม่
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : เจา้หนา้ที(ธุรการเจา้หนา้ที(ธุรการ
�� ตัวอย่าง เช่น ปัจจุบัน เดือน กยตัวอย่าง เช่น ปัจจุบัน เดือน กย..54 54 แต่มีข้อมูล เดือน สคแต่มีข้อมูล เดือน สค. . ที1ผ่านการที1ผ่านการ

บันทกึแล้ว แต่อนุมัตขิ้อมูลไม่ทนับันทกึแล้ว แต่อนุมัตขิ้อมูลไม่ทนั  

    กรณ ีข้อมูล งดกรณ ีข้อมูล งด..66            จะยกไปที1 งดจะยกไปที1 งด..77  และ จะแสดง ข้อมูลนั?นที1 เมนู แก้ไขและ จะแสดง ข้อมูลนั?นที1 เมนู แก้ไข//ลบ ข้อมูล และ ลบ ข้อมูล และ 
เมนู ส่งรับรองเมนู ส่งรับรอง

                    

1111
กรณ ีข้อมูล งด.อื1นๆ       จะยกไปที1 งด.นั?น ๆ และ จะแสดง ข้อมูลนั?นที1 เมนู แก้ไข/ลบ 

ข้อมูล และ เมนู ส่งรับรอง เช่นกนั แต่เป็นข้อมูลตกเบกิ 



ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : เจา้หนา้ที(ธุรการเจา้หนา้ที(ธุรการ
��   แก้ไข แก้ไข / / ลบ ข้อมูลลบ ข้อมูล

-- ตรวจสอบ สิทธิ และ เงื(อนไขต่างๆ เช่นเดียวกบัตรวจสอบ สิทธิ และ เงื(อนไขต่างๆ เช่นเดียวกบั
                    การบนัทึกขอ้มูลการบนัทึกขอ้มูล

-- กรณีขอ้มูลที(ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากเดือนก่อนหนา้ กรณีขอ้มูลที(ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากเดือนก่อนหนา้ 1 1 เดือน เดือน -- กรณีขอ้มูลที(ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากเดือนก่อนหนา้ กรณีขอ้มูลที(ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากเดือนก่อนหนา้ 1 1 เดือน เดือน 

จะมาปรากฎที( จะมาปรากฎที( MenuMenu นีUนีU
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : เจา้หนา้ที(ธุรการเจา้หนา้ที(ธุรการ
��   ส่งรับรองส่งรับรอง

-- เมื(อตอ้งการส่งขอ้มูลแต่ละประเภทใหผู้บ้งัคบับญัชาอนุมตัิเมื(อตอ้งการส่งขอ้มูลแต่ละประเภทใหผู้บ้งัคบับญัชาอนุมตัิ                    
-- ส่งไดห้ลายครัU ง ใน แต่ละเดือน ส่งไดห้ลายครัU ง ใน แต่ละเดือน แต่ เมื(อส่งแลว้จะไม่แต่ เมื(อส่งแลว้จะไม่

                  สามารถ แกไ้ข ขอ้มูลของชุดที(ส่งไดอ้ีกสามารถ แกไ้ข ขอ้มูลของชุดที(ส่งไดอ้ีก
              -- ระบุผูบ้งัคบับญัชา หรือ ผูท้ี(ไดร้ับการมอบอาํนาจระบุผูบ้งัคบับญัชา หรือ ผูท้ี(ไดร้ับการมอบอาํนาจ              -- ระบุผูบ้งัคบับญัชา หรือ ผูท้ี(ไดร้ับการมอบอาํนาจระบุผูบ้งัคบับญัชา หรือ ผูท้ี(ไดร้ับการมอบอาํนาจ

-- ขอ้มลูชุดนัUนถกูส่งผา่นทาง ขอ้มลูชุดนัUนถกูส่งผา่นทาง MailMail เพื(อใหผู้บ้งัคบับญัชาเพื(อใหผู้บ้งัคบับญัชา
                    ทาํการอนุมตัิ ทาํการอนุมตัิ 
              --  กรณีขอ้มูลที(ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากเดือนก่อนหนา้ กรณีขอ้มูลที(ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากเดือนก่อนหนา้ 1 1 เดือน เดือน 

จะมาปรากฎที( จะมาปรากฎที( MenuMenu นีU  เพื(อใหธุ้รการนาํส่งในเดือนปัจจุบนันีU  เพื(อใหธุ้รการนาํส่งในเดือนปัจจุบนั
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : เจา้หนา้ที(ธุรการเจา้หนา้ที(ธุรการ  

��   ดึงข้อมูลกลบัดึงข้อมูลกลบั

-- สามารถดึงเอกสารที(ผา่นการรับรอง เอกสารที(ส่งผูร้ับรอง  สามารถดึงเอกสารที(ผา่นการรับรอง เอกสารที(ส่งผูร้ับรอง  
เอกสารที(ไม่รับรองและเอกสารที(ธุรการรวบรวมส่ง กลบัมาแกไ้ขเอกสารที(ไม่รับรองและเอกสารที(ธุรการรวบรวมส่ง กลบัมาแกไ้ขเอกสารที(ไม่รับรองและเอกสารที(ธุรการรวบรวมส่ง กลบัมาแกไ้ขเอกสารที(ไม่รับรองและเอกสารที(ธุรการรวบรวมส่ง กลบัมาแกไ้ข

-- การแกไ้ข ตอ้งทาํที( การแกไ้ข ตอ้งทาํที( MenuMenu แกไ้ขเท่านัUนแกไ้ขเท่านัUน                      
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : เจา้หนา้ที(ธุรการเจา้หนา้ที(ธุรการ  

��   เปลี1ยนเส้นทางเปลี1ยนเส้นทาง

-- กรณีส่งขอ้มูลไปเพื(อรอการรับรองแลว้ แต่ ผูบ้งัคบับญัชากรณีส่งขอ้มูลไปเพื(อรอการรับรองแลว้ แต่ ผูบ้งัคบับญัชา
                  ท่านนัUนไม่สามารถรับรองขอ้มูลได้ท่านนัUนไม่สามารถรับรองขอ้มูลได ้                                   ท่านนัUนไม่สามารถรับรองขอ้มูลได้ท่านนัUนไม่สามารถรับรองขอ้มูลได ้                 

-- เขา้ดาํเนินงาน เขา้ดาํเนินงาน MenuMenu นีU  ภายใตช้ื(อผูบ้งัคบับญัชาท่านนัUนนีU  ภายใตช้ื(อผูบ้งัคบับญัชาท่านนัUน
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน ::  ผูป้ฏิบตัิงานทุกคนผูป้ฏิบตัิงานทุกคน
��   รับรองความถูกต้องรับรองความถูกต้อง

-- กรณี ผุบ้งัคบับญัชา เลือกรับรอง ได ้กรณี ผุบ้งัคบับญัชา เลือกรับรอง ได ้33 แบบแบบ
                    อนุมตัิ  ไม่อนุมตัิ  ส่งกลบัไปแกไ้ข อนุมตัิ  ไม่อนุมตัิ  ส่งกลบัไปแกไ้ข 

  --  กรณี ผูป้ฏิบตัิงานอื(น  เพื(อผา่น กรณี ผูป้ฏิบตัิงานอื(น  เพื(อผา่น / / สาํเนาเพื(อทราบสาํเนาเพื(อทราบ                    --  กรณี ผูป้ฏิบตัิงานอื(น  เพื(อผา่น กรณี ผูป้ฏิบตัิงานอื(น  เพื(อผา่น / / สาํเนาเพื(อทราบสาํเนาเพื(อทราบ                  

-- มี มี MailMail แจง้กลบัมายงัธุรการ ใหร้ับทราบ แจง้กลบัมายงัธุรการ ใหร้ับทราบ 
                --  กรณี เป็นชุดขอ้มูล ที(ส่งกลบัไปแกไ้ข ขอ้มูลจะไปรอปรากฎกรณี เป็นชุดขอ้มูล ที(ส่งกลบัไปแกไ้ข ขอ้มูลจะไปรอปรากฎ

                  ที( ที( MenuMenu แกไ้ข แกไ้ข / / ลบ ขอ้มลูลบ ขอ้มลู     
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : เจา้หนา้ที(บญัชี กบรเจา้หนา้ที(บญัชี กบร--บบ..

��   เปิด เปิด / / ปิด ระบบปิด ระบบ

--  เลือกระบุ การ เปิดเลือกระบุ การ เปิด//ปิด การเขา้ใชง้านระบบปิด การเขา้ใชง้านระบบ
    ในแต่ละเดือนในแต่ละเดือน  

            -- การปิดระบบ กาํหนดให ้เป็น เวลา การปิดระบบ กาํหนดให ้เป็น เวลา 1212.oo.oo นน..            -- การปิดระบบ กาํหนดให ้เป็น เวลา การปิดระบบ กาํหนดให ้เป็น เวลา 1212.oo.oo นน..
                  วนัสุดทา้ย ของแต่ละเดือนวนัสุดทา้ย ของแต่ละเดือน
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : เจา้หนา้ที(บญัชี กบรเจา้หนา้ที(บญัชี กบร--บบ..

��   Transfer to FileTransfer to File

--  รวบรวมขอ้มูลแต่ละประเภท รวบรวมขอ้มูลแต่ละประเภท ที(ผา่นการอนุมตัิที(ผา่นการอนุมตัิ
                  จากผูบ้งัคบัแลว้เท่านัUนจากผูบ้งัคบัแลว้เท่านัUน  เพื(อแปลงเป็น เพื(อแปลงเป็น Text FileText File

    เพื(อนาํไป เพื(อนาํไป UploadUpload ขึUน ขึUน SAPSAP ต่อไปต่อไป      เพื(อนาํไป เพื(อนาํไป UploadUpload ขึUน ขึUน SAPSAP ต่อไปต่อไป  
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : ผูป้ฏิบตัิงานทุกคนผูป้ฏิบตัิงานทุกคน
��   รายงานรายงาน

--  แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ จะแสดงขอ้มูลที(ผา่นการอนุมตัิแลว้แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ จะแสดงขอ้มูลที(ผา่นการอนุมตัิแลว้
              --  แสดงขอ้มูล แสดงขอ้มูล ((List List รายการรายการ))  ภายใตเ้งื(อนไขต่าง ๆภายใตเ้งื(อนไขต่าง ๆ  

              -- ขอ้มูลที(แสดง จะเป็นขอ้มูลภายใต ้หน่วยงานที(ธุรการ เลือก ตัUงแต่ขอ้มูลที(แสดง จะเป็นขอ้มูลภายใต ้หน่วยงานที(ธุรการ เลือก ตัUงแต่              -- ขอ้มูลที(แสดง จะเป็นขอ้มูลภายใต ้หน่วยงานที(ธุรการ เลือก ตัUงแต่ขอ้มูลที(แสดง จะเป็นขอ้มูลภายใต ้หน่วยงานที(ธุรการ เลือก ตัUงแต่
                  ตอน ตอน Log InLog In
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : โดยสรุปโดยสรุป
    ขออนุมตัิหลกัการ ขออนุมตัิหลกัการ ::

-- กรณ ีต้องการเบกิข้อมูล ค่าล่วงเวลา งดกรณ ีต้องการเบกิข้อมูล ค่าล่วงเวลา งด..66  ขออนุมตัิหลกัการเดอืนปัจจุบนัขออนุมตัิหลกัการเดอืนปัจจุบนั
            --      กรณ ีต้องการเบกิข้อมูล ค่าล่วงเวลากรณ ีต้องการเบกิข้อมูล ค่าล่วงเวลา  ตกเบกิย้อนหลงั ตกเบกิย้อนหลงั 11  เดอืน ขออนุมตัิเดอืน ขออนุมตัิ
                    หลกัการย้อนหลงัด้วย หลกัการย้อนหลงัด้วย 

    การมอบอํานาจ การมอบอํานาจ : : มอบอาํนาจ ให้ครบทุกประเภทมอบอาํนาจ ให้ครบทุกประเภท

                      
    

                            --  เงนิยมืทดรองเงนิยมืทดรอง
                            --  อนุมตัิหลกัการค่าล่วงเวลาอนุมตัิหลกัการค่าล่วงเวลา((OTOT))
                            --  รับรองความถูกต้องการขอเบกิค่าล่วงเวลา และ เงนิเพิ1มพเิศษอื1นๆรับรองความถูกต้องการขอเบกิค่าล่วงเวลา และ เงนิเพิ1มพเิศษอื1นๆ  
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : โดยสรุปโดยสรุป
    ระบบเตรียมข้อมูล ระบบเตรียมข้อมูล PayrollPayroll  ::

-- ตรวจสอบสิทธิ กรณี เข้าระบบ แล้ว ไม่แสดงเมนู ของเจ้าหน้าที1ธุรการ ให้ตรวจสอบสิทธิ กรณี เข้าระบบ แล้ว ไม่แสดงเมนู ของเจ้าหน้าที1ธุรการ ให้
ดาํเนิน การกรอกแบบฟอร์มเพื1อขอเพิ1มสิทธิ การเข้าใช้งานดาํเนิน การกรอกแบบฟอร์มเพื1อขอเพิ1มสิทธิ การเข้าใช้งาน

            --      กรณี ต้องการทราบว่า สามารถบันทึกข้อมูล ให้ผู้ปฏิบัตทิ่านใดในสังกดั ได้กรณี ต้องการทราบว่า สามารถบันทึกข้อมูล ให้ผู้ปฏิบัตทิ่านใดในสังกดั ได้
บ้าง หรือ ต้องการทราบว่าผู้ปฏิบัติงานท่านใด มสีิทธิการเบิก แบบฟอร์มใดบ้าง หรือ ต้องการทราบว่าผู้ปฏิบัติงานท่านใด มสีิทธิการเบิก แบบฟอร์มใด
ได้บ้าง ให้ตรวจสอบ ที1 รายงานสิทธิXการขอเบิกเงนิเพิ1มพเิศษได้บ้าง ให้ตรวจสอบ ที1 รายงานสิทธิXการขอเบิกเงนิเพิ1มพเิศษได้บ้าง ให้ตรวจสอบ ที1 รายงานสิทธิXการขอเบิกเงนิเพิ1มพเิศษได้บ้าง ให้ตรวจสอบ ที1 รายงานสิทธิXการขอเบิกเงนิเพิ1มพเิศษ

            --      กรณี ใกล้วนัปิดข้อมูล หมั1นตรวจสอบรายงานกรณี ใกล้วนัปิดข้อมูล หมั1นตรวจสอบรายงาน
              

            
          ต้องให้แสดง สถานะ เป็น ผ่านการรับรอง ถ้าไม่ใช่ ต้องตดิตามให้ต้องให้แสดง สถานะ เป็น ผ่านการรับรอง ถ้าไม่ใช่ ต้องตดิตามให้

ผู้บังคบับัญชา อนุมตัขิ้อมูล ให้ครบผู้บังคบับัญชา อนุมตัขิ้อมูล ให้ครบ
2020



ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : โดยสรุปโดยสรุป
-- รายงานคงค้างรายงานคงค้าง((ธุรการธุรการ))

            

        
          รายงานสรุปเพื1อตรวจสอบข้อมูลที1ได้ดาํเนินการว่าคงค้างอยู่ในขั?นตอนรายงานสรุปเพื1อตรวจสอบข้อมูลที1ได้ดาํเนินการว่าคงค้างอยู่ในขั?นตอน
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ขัUนตอนการทาํงาน ขัUนตอนการทาํงาน : : โดยสรุปโดยสรุป
-- รายงานคงค้างดําเนินการ รายงานคงค้างดําเนินการ ((ผู้รับรองผู้รับรอง))

                        
          กรณ ีตรงรายการใด แสดงคาํว่า กรณ ีตรงรายการใด แสดงคาํว่า คงค้างดําเนินการคงค้างดําเนินการ  ตัวอกัษรสีแดง  ตัวอกัษรสีแดง  

ให้ดําเนิการตดิตามให้ผู้บังคบับัญชาท่านนั?น ทาํการอนุมัติข้อมูลให้ดําเนิการตดิตามให้ผู้บังคบับัญชาท่านนั?น ทาํการอนุมัติข้อมูล
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ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


