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คานา
คู่มือการปฏิบั ติงานกระบวนงานขอรับเงินสงเคราะห์ ส มาชิก กรณีเสี ยชีวิต เป็นคู่มือส าหรับ ใช้เป็น
แนวทางในการดาเนิ น การขอรั บ เงิน สงเคราะห์ ส มาชิ ก กรณีเสี ยชีวิต ส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสานักงานรัฐมนตรี กระทรวง
คมนาคม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
เป็นหลักฐานในการถ่ายทอดกระบวนการทางานให้ ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ ก าหนด รวมถึ ง ช่ ว ยลดข้ อ ผิ ด พลาดและลดระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นระบบหรือต้องใช้เวลาในการหาทางเลือกตัดสินใจการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบเดียวกัน
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดในคู่มือฉบับนี้
เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีเสียชีวิต
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานของกิ จ กรรม/กระบวนงานต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน และสร้า งมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อให้บุคลากร หรือสมาชิกกองทุนสวัสดิการ สปค. รับรู้ เข้าใจข้อมูลและขั้นตอนในการแสดง
ความจานงขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีเสียชีวิต ซึ่งบุคลากร/สมาชิก จะต้องให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วม
อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิของตนเองอีกด้วย
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมกระบวนงานขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีเสียชีวิต โดยแสดงขั้นตอนการ
ดาเนินงานตั้งแต่ก่อนเริ่มต้น จนเสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็น สร้างขวัญ
กาลังใจในการทางานให้แก่บุคลากร ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุคลากรด้วย
การดาเนินการจัดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีเสียชีวิต ถือได้ว่าเป็นการจัดสวัสดิการที่รัฐจัดให้
ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ าและลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
และสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
3. คาจากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
สมาชิกสวัสดิ การ สปค. หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลู กจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และส านักงานรัฐ มนตรี กระทรวงคมนาคม (ไม่รวมลู กจ้างชั่ว คราวที่ช่ว ย
ราชการหรือรับเงินเดือนจากต้นสังกัดซึ่งไม่ใช่ สปค. และ สรค. )
สวัสดิการสงเคราะสมาชิกกรณีเสียชีวิต หมายถึง 3 กรณี ดังนี้ 1. บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมาย (แต่ไม่รวมถึ งบุตรบุญธรรม) ของสมาชิกถึงแก่กรรม 2. สมาชิกถึงแก่กรรม 3. อดีสมาชิกที่
พ้นจากการปฏิบัติงานจาก สปค. และ สรค. ที่ลาออก เกษียณอายุหรือเกษียณอายุก่อนกาหนด และถึงแก่กรรม
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อักษรย่อ
สปค. หมายถึง
สรค. หมายถึง
กบท. หมายถึง
กบค. หมายถึง

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กองบริหารการคลัง สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ :
กระบวนการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีเสียชีวิต
ข้อกาหนดที่สาคัญ :
1. ด้านกฎหมาย ระเบียบ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
- ระเบียบ สปค. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สปค. พ.ศ.2548
- ระเบียบสวัสดิการ สปค. ว่าด้วยการเงินและบัญชีของกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2549
- ระเบียบสวัสดิการ สปค. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2549
- ระเบียบสวัสดิการ สปค. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ระเบียบสวัสดิการ สปค. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
สามารถสรุปรายละเอียดที่สาคัญ ได้ดังนี้
2.1 กรณี บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบธรรม(ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของสมาชิกถึงแก่กรรม
จะได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าทาศพ รายละ 3,000 บาท
2.2 กรณีส มาชิกถึงแก่ก รรม จะได้ รับเงินสงเคราะห์ ช่ว ยเหลื อค่าทาศพรายละ 6,000 บาท
แก่ทายาทของสมาชิก (สมาชิกแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามลาดับ)
2.3 กรณีส มาชิก บิ ดา และมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จัดซื้อพวงหรีดหรือสิ่ งของอื่น ๆ
ตามความเหมาะสมภายในวงเงิน 2,000 บาท ในนามกระทรวงคมนาคม
2.4 กรณีเป็นอดีตสมาชิกที่พ้นจากการปฏิบัติงานจาก สปค. และ สรค. ที่ลาออก เกษียณอายุ
หรือเกษียณอายุก่อนกาหนด ถึงแก่กรรม จะได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าทาศพและพวงหรีด รวมเป็นเงินรายละ 3,000
บาท
2. ด้านความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การศึกษาข้อมูลการให้ การสงเคราะห์ส มาชิกจากส่ วนราชการหรือหน่ว ยงานอื่น ๆ และจัดทา
การสารวจความต้องการเกี่ยวกับการขอรับการสงเคราะห์สมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและ
ความต้องการของผู้ขอรับการสงเคราะห์สมาชิกให้ได้มากที่สุด
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ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน สปค.และ สรค. กระทรวงคมนาคม รับรู้ และรับทราบข้อมูล สิทธิใน
การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีเสียชีวิต
2. ร้อยละ 70 ของบุคลากรใน สปค. และ สรค. เข้าใจ และสามารถดาเนินการตามขั้นตอนการขอรับ
เงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีเสียชีวิตได้อย่างถูกต้อง
3. ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดเงินสงเคราะห์สมาชิก
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)

ผังงาน
ระยะเวลา
(Flow Chart)

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)

1. ประชาสัมพันธ์ระเบียบสวัสดิการ สปค. ว่าด้วย
การสงเคราะห์สมาชิก ช่องทางในการดาวน์โหลด/
แหล่งที่มาของแบบฟอร์มแสดงความจานงขอรับ
เงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีเสียชีวิต ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Group line
สวัสดิการ MOT, Facebook และPage ฝ่าย
สวัสดิการและคุณภาพชีวิต), Google from,
โปสเตอร์และการเวียหนังสือ เป็นต้น

1 สัปดาห์

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
- ทุกกลุ่ม/กอง/สานัก/ศูนย์

2. สมาชิกกรอกแบบฟอร์มแสดงความจานงขอรับเงิน
สงเคราะห์สมาชิก กรณีเสียชีวิต พร้อมเอกสาร/
หลักฐานในการประกอบการยื่นเรื่อง เสนอต่อ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจเอกสารและรับเรื่อง

0.5 วัน

- งานธุรการกอง
- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต

3. จัดทาเอกสารเสนอเลขานุการคณะอนุกรรมการ
สงเคราะห์สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการ
สวัสดิการสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมลงนาม
และสาเนาเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก
เพื่อจัดทาเป็นสถิติ

0.5 วัน

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต

4. เสนอต่อประธานคณะกรรม
การสงเคราะห์สมาชิกลงนาม

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
1 - 3 วัน - ประธานคณะอนุกรรมการ
สงเคราะห์สมาชิก

ไม่อนุมัติ

5. ฝ่ายการเงิน กองบริหารการคลัง ดาเนินการ
เบิกจ่ายเงิน

1 สัปดาห์ - ฝ่ายการเงิน กองบริหารการคลัง
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6. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
1)

2)
3)

4)
5)

สมาชิกยื่นแบบแสดงความจานงขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีเสียชีวิต และเอกสารประกอบการ
พิจารณา ของผู้ยื่นขอความจานง ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
ส าเนาทะเบี ย นบ้ าน ส าเนาเปลี่ ย นชื่ อ -สกุล (ถ้า มี ) และของผู้ เ สี ย ชีวิ ต ได้ แก่ ส าเนาใบมรณบั ต ร
สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เสนอต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่อง และส่งต่อมายังฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต ดาเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้ องของเอกสาร รวมถึ ง เอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอต่อเลขานุการคณะอนุกรรมการสงเคราะห์
สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมลงนาม รวมทั้งสาเนา
เอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกเพื่อจัดทาเป็นสถิติ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการสงเคราะห์สมาชิกลงนาม
ส่งต่อเอกสารไปยังฝ่ายการเงิน กองบริหารการคลัง เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงิน

7. มาตรฐานคุณภาพงาน
บุคลากรในสังกัด สปค. และ สรค. รับทราบและดาเนินการตามขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก
กรณีเสียชีวิต ได้ตามกรอบและระยะเวลาที่กาหนด
8. ระบบติดตามประเมินผล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และส ารวจความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรหรื อ สมาชิ ก เป็ น ประจ าทุ ก ป
โดยรายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอานวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการ
สปค. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก
9. เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
2. ระเบียบ สปค. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สปค. พ.ศ.2548
3. ระเบียบสวัสดิการ สปค. ว่าด้วยการเงินและบัญชีของกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2549
4. ระเบียบสวัสดิการ สปค. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2549
5. ระเบียบสวัสดิการ สปค. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
6. ระเบียบสวัสดิการ สปค. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
10. แบบฟอร์มที่ใช้
- แบบฟอร์มแสดงความจานงขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีเสียชีวิต
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ภาคผนวก

9

รายชื่อคณะผู้จัดทา
1. นางสาวปรียนารถ พีรพิพัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

2. นางสาวทัศติการณ์ ผัดโน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

