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แนะนําระบบ 

ในระบบการทํางานปัจจุบันของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สป.วท.) นับว่าได้ปรับปรุงไปสู่การใช้ระบบ IT เข้ามาสนับสนุนการทํางานมากข้ึนเรื่อยๆ 

อาทิเช่น ระบบสารบรรณ ระบบจองรถ จองห้องประชุม ระบบ paperless meeting เป็นต้น ซ่ึงนับว่าได้

ส่งผลให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน   ท้ังในด้านของการลดเวลา และการลดการใช้

ทรัพยากรที่ส้ินเปลืองอย่างเช่นกระดาษ  แต่อย่างไรก็ตามการนํา IT มาใช้ในสํานักงานของ สป. ยัง

ต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมอีกมากเพ่ือให้ก้าวไปสู่การเป็นระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office 

Automation)   เจ้าหน้าท่ีใน สป. ก็ต้องมีความตระหนักถึงการก้าวไปกับยุคของเทคโนโลยีดังกล่าว 

โดยอาจมีส่วนในการคิดค้นและหาวิธีการที่จะนํา IT มาช่วยส่งเสริมการทํางานของตนซ่ึงอาจจะด้วย

การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองหรือจากคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ด้าน IT 

ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบหน่ึงที่จะช่วยปรับปรุงระบบงานการเสนอและอนุมัติ

ใบลาแบบเดิมท่ีค่อนข้างจะเป็นวิธีท่ีต้องอาศัยการจดบันทึก การเดินเอกสาร การรวบรวมเอกสาร ซ่ึงก็

จะคล้ายกับงานสารบรรณ แต่ก็ไม่มากเท่า เพราะมีความถ่ีของการเกิดน้อยกว่า แต่ผู้พัฒนาก็มองว่า

น่าจะใช้ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบสารบรรณอย่างเต็มรูปแบบ  การ

ใช้ใบลาอิเล็กทรอนิกส์จะลดการเดินของเอกสาร ลดการจดบันทึกช่วยจํา  ลดการใช้กระดาษ ลดการ

รวบรวมและทํารายงานด้วยมือ และช่วยเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยํามากข้ึน 

นอกจากน้ีระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบอินทราเน็ตหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมการใช้

งานไอทีในสํานักงานให้มากข้ึนในลักษณะความร่วมมือกัน เน่ืองจากระบบได้ออกแบบให้รองรับการมี

ส่วนร่วมในหลายบทบาท ด้วย  ทุกคนนอกจากจะใช้ระบบเพื่อการเสนอใบลาแล้ว ยังอาจมีบทบาทใน

ระบบแตกต่างไปด้วย เช่น  ผู้อนุมัติ  ผู้รวบรวมและจัดทํารายงานของฝ่ายงาน ผู้กําหนดการสั่งการ

ของใบลา ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น   โดยท่ัวไป การไหลของใบลาของเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะผ่าน

การอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาภายในสํานักซ่ึงอาจมากกว่า 1 คน และจะมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่

ธุรการของสํานัก  จากน้ันจะถูกรวบรวมและจัดทําสรุปส่งให้ส่วนงานบุคลากรของ สป. เพื่อจัดทํา

รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง    ดังน้ันเพื่อให้รองรับการทํางานท่ีครบวงจร ระบบจึงต้องมีการ

กําหนดสิทธิการใช้งานระบบที่แตกต่างของแต่ละกลุ่มบุคคล 
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ข้ามาคลิกที่เ
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ทั้งลง

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เมนู สรุป

 

 



 

ปีงบประ

การลาป

เข้ามาดูข

 

เม่ือเลือกบุค

ะมาณปัจจุบั

ประเภทต่างๆ

ของตนเองได

คลแล้วให้กด

ัน โดยที่สาม

ๆ โดยแสดงแ

ด้จากหน้าแร

ดปุ่ม ตกลง ก

มารถเลือกแส

แยกสีต่างกัน

รกของการเข้

 

ศูนย์เทคโนโ

ก็จะเข้ามายัง

สดงในปีก่อน

นเพื่อให้เห็นไ

้าระบบ  ดังรู

โลยีสารสนเทศแ

งหน้าจอท่ีแส

นๆ ได้ด้วย ก

ได้ชัดเจนข้ึน

รปู 

ละการสื่อสาร | ส

สดงสรุปการ

การแสดงสรุป

น ทั้งน้ีข้าราช

สรุปรายบุคคล 

รลาของแต่ละ

ปจะแยกประ

ชการหรือลูก
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ะเดือนใน

ะเภทของ

กจ้างก็จะ

 



 

 

มีรูปแบบ

สามารถ

ดังรูป เพื

 

 

 

เข้าไปท่ีเมนู 

สํานัก/ศูนยต์
บที่เหมือนกัน

ถแสดงรายงา

พื่อให้เลือกเดื

เม่ือเลือกเดือ

จากรูป  แสด

  รายงาน 

ต่างๆ จําเปน็

น  ระบบก็ส

านดังกล่าวโ

อน-ปี ที่จะทํ

อน-ปีแล้วคลิก

ดงรายงานสร

ต้องพิมพ์ราย

สามารถสรุปก

ดยการคลิกที

ทําการแสดงผ

ก ตกลง จะป

รุปการลา มา

ศูนยเ์

รายงาน 

ยงานรายเดือ

การลา มาส

ที่เมนู รายงา

ผล 

ปรากฏหน้าต

าสายและขา

เทคโนโลยีสารสน

 

อนเพื่อจัดส่ง

สาย และขาด

าน->การลาร

ต่างของบราว

ดราชการ ปร

นเทศและการสื่อส

ให้ ส่วนบริห

ดราชการ ขอ

รายเดือน  ซ่ึ

วเซอร์ข้ึนมาใ

ระจําเดือน 

สาร | รายงาน 

หารงานบุคค

องเจ้าหน้าที

ซ่ึงจะเข้ามายั

ใหม่ดังรูป  
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ล โดยจะ
ที่ได้ โดย

ังหน้าจอ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เข้าที่เมนู  เป

ข้ันตอนการเ

- ระบุ

- รหัส

- ยืนยั

- กดป

ปล่ียนรหัสผ่า

เปล่ียนรหัสผ่

รหัสผ่านเดิม

สผ่านใหม่ 

ยันรหัสผ่านใ

ปุ่ม จัดเก็บ เพื

เปลี

าน 

ผ่าน 

ม 

ใหม่ 

พื่อบันทึกรหัส

ศูนย์เทคโนโล

ลี่ยนรหัสผ่

สผ่านใหม่ 

ลยีสารสนเทศแล

ผ่าน 
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