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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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กษาได้เมนูกล

ลาหน่ึง  เพื่อ

ยื่นใบลาน้ันก

ด ้

เปล่ียนลําดับ

กใบลา 

ปุ่มเปล่ียนลํา

ยเ์ทคโนโลยีสารส

จสอบและจ

มด 

ถตรวจสอบแล

 

าดบัการอนุญ

ลุ่มการส่ังการ

อให้การลาขอ

ก่อนมีการเป

บการอนุญาต

ดับการอนุญ

สนเทศและการส่ือ

จัดการใบล

ละจัดการใบ

ญาต (ลําดับก

ร) เช่น ผู้มีอํา

องบุคลากรส

ล่ียนแปลง เจ

ตใหม่ 

าตใหม่ 

อสาร | ตรวจสอบ

ลาของบุค

ลาของบุคลา

การอนุญาตจ

านาจในการส

ามารถดาํเนิ

จ้าหน้าที่ธุรก

บและจัดการใบล

ลากร 

ากรดังน้ี 

จะเป็นไปตาม

ส่ังการลาพกั

นการได้อยา่

การสามารถเ

ลาของบุคลากร 

มกลุ่มส่ังการล

กผ่อน หรือไป

างต่อเน่ือง โด

เข้ามาเปล่ียน

10 

ลําดับที่ 1 

ปปฏิบัติ

ดย

นข้อมูล

 

 



 

 

- กดป

ศูนย์

ปุ่ม OK เพือ่ยื

ยเ์ทคโนโลยีสารส

นยันการเปลี

 

สนเทศและการส่ือ

ล่ียนลําดับกา

อสาร | ตรวจสอบ

ารอนุญาต 

บและจัดการใบลลาของบุคลากร 

 

11 



 

แก้ไขใบ

ใ

ได ้

 

บลา 

ในกรณีที่มีก

ข้ันตอนการเ

- เลือก

- กดป

ศูนย์

การแก้ไขข้อมู

เปล่ียนลําดับ

กใบลา 

ปุ่ม  แก้ไขใบ

ยเ์ทคโนโลยีสารส

มูลใบลา  เจ้า

บการอนุญาต

ลา 

 

สนเทศและการส่ือ

าหน้าธุรการส

ตใหม่ 

อสาร | ตรวจสอบ

สามารถแก้ไข

บและจัดการใบล

ขข้อมูลใบลา

ลาของบุคลากร 

าของบุคลากร

12 

รคนน้ัน

 

 



 

 

 

พักผ่อนใ

 

- แก้ไ

เข้าไปท่ีเมนู 

เม่ือส้ินปีงบป

ในปีงบประม

ข้ันตอนการบ

- เลือก

ขข้อมูลใบลา

บั

  วันลาพักผ่

ประมาณ จะต

มาณถัดไป 

บันทึกข้อมูลว

กปีงบประมา

ศูนย์เทคโนโ

า และบันทึกข

บันทึกข้อมู

่อน 

ตอ้งมีการคดิ

วันลาพักผ่อน

าณ  ระบบจะ

โลยีสารสนเทศแล

ข้อมูลโดยกด

ลวันลาพัก

ดคาํนวณวันล

นสะสม 

ะคํานวณวันล

ละการสื่อสาร | บั

ดปุ่ม บันทึก 

กผ่อนสะสม

ลาพักผ่อนสะ

ลาของบุคลา

บนัทึกข้อมูลวันลา

ม 

ะสม เพื่อนําไ

กรแต่ละคน 

าพักผ่อนสะสม 

ไปใช้ในสะสม

  แสดงดังรปู

13 

มวันลา

 

 



 

 

 

- ระบุ

- กดป

วันลาที่จะจัด

ปุ่ม จัดเก็บข้อ

ศูนย์เทคโนโ

ดเก็บในปีถัดไ

อมูล  

โลยีสารสนเทศแล

ไป  (สามาร

ละการสื่อสาร | บั

ถกดปุ่ม Cop

บนัทึกข้อมูลวันลา

py(4)=>(5) ไ

าพักผ่อนสะสม 

ด้) 

14 

 



 

ขาดราช

วันที่ไดม้

 

ติดต่อม

สามารถ

ซ่ึงจะข้ึน

เข้าไปท่ีเมนู 

ด้วยสิทธิของ

ชการได้โดยก

มาสายหรือข

เข้าไปท่ีเมนู 

เจ้าหน้าที่ธุร

ายังเจ้าหน้า

ถทําการยกเลิ

นรายการทั้งห

ก

  กําหนด สา

งเจ้าหน้าที่ธุ

การคลิกที่เมนู

าดราชการ ด

ย

  ยกเลิก ใบล

รการมีสิทธิใ

าที่ธุรการเพ่ือ

ลิกได้โดยการ

หมดของประเ

ศูนย์เทคโนโ

กําหนด สา

าย/ขาดของบ

รการสํานัก/ศ

นู กําหนดสา

ดังรปู 

กเลิก ใบล

ลา/สาย/ขาด

ในการยกเลิ

อให้ทําการย

รคลิกที่เมนู ย

เภทน้ันๆ ให้

โลยีสารสนเทศแล

าย/ขาดขอ

บุคลากร 

ศูนย์ เจ้าหน้

าย/ขาด ซ่ึงจะ

ลา/สาย/ข

ดราชการ 

กใบลา มาส

ยกเลิกใบลา 

ยกเลิก แล้วเลื
้เลือกเพื่อทํา

 

 

ละการสื่อสาร | กํ

องบุคลาก

้าที่ธุรการจะ

ะให้ทําการเลื

ขาดราชกา

สาย หรือขา

 มาสาย หรือ

ลือกเมนูย่อย

การยกเลิก  

กําหนด สาย/ขาด

ร 

สามารถกําห

ลือกเจ้าหน้าที

าร 

ดราชการได้

อขาดราชกา

 ใบลา มาสา

 ดังรูปเป็นกา

ดของบุคลากร 

หนดการมาส

ที่ในสํานัก/ศนู

ด้ โดยผู้ที่ส่ง

าร  เจ้าหน้า

าย หรือ ขาด

ารเลือกยกเลิก
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ายหรือ

นย์ และ

 

งใบลาจะ

าที่ธุรการ

ดราชการ 

กใบลา 

  



 

 

ซ่ึงใช้สํา

กลุ่ม   กํ

 

 

ช่ือ และชื

ประกอบ

การกําห

เข้าไปท่ีเมนู 

เจ้าหน้าที่ธุร

หรับการบริห

กําหนดการส่ั

การสร้างก

เม่ือคลิกเลือก

ช่ือย่อของกลุ

เม่ือป้อนเส

บด้วยอีกสอง

หนดต่อไปเพื่อ

  กลุ่ม/การส

รการของสํานั

หารจัดการก

ังการของกลุ่

ลุ่ม 

กเมนู กลุ่ม/ก
ลุ่ม 

ร็จแล้วคลิก

องค์ประกอบ

อที่จะใช้งานไ

กลุ่ม

ส่ังการ 

นัก/ศูนย์ หรือ

กลุ่มและการสั

ม (Flow Con

การส่ังการ ->

ก จัดเก็บข้อ

บ คือ เจ้าหน้

ได้ 

ศูนย์เทคโนโล

ม/การสั่งก

อเจ้าหน้าที่ส่ว

ส่ังการ น่ันคื

ntrol)   

> เพิม่  จะปร

อมูล  ก็เป็น

น้าที่ที่อยู่ในก

ลยีสารสนเทศและ

การ 

วนบริหารงา

อ เพิ่ม/ลบ/แ

ากฏดังรูปที่ 

อันเสร็จส้ิน

กลุ่ม และ การ

 

ะการสื่อสาร | กลุ

นบุคคลจะมี

แก้ไข กลุ่ม   

 6-8  ซ่ึงหน้า

นการสร้างก

รส่ังการภายใ

ลุ่ม/การส่ังการ 

มีเมนู กลุ่ม/กา

 กําหนดเจ้าห

าจอน้ีจะให้กํ

กลุ่ม แต่กลุ่ม

ยในกลุ่ม ซ่ึงจ

16 

ารส่ังการ 

หน้าที่ใน

กําหนด

 

มจะต้อง

จะต้องทํา



 

การกําห

 

กลุ่ม จะ

ใ

การส่ังก

ผู้บังคับบ

คลิก จัด

 

หนดการส่ัง

เม่ือสร้างกลุ่ม

เข้าไปยังหน้

ในกรณีที่เป็

การ แล้วจะป

บัญชาที่จะเป็

ดเก็บข้อมูล  

การของกลุ่

มแล้วคลิกที่เ

้าจอดังรูป 

นกลุ่มใหม่จ

ปรากฏดังรูป

ป็นผู้ส่ังการตา

ลุ่ม 

เมนู กลุ่ม/กา

ะไม่ปรากฏร

ปที่ 6-11 
ามลําดับ โด

ศูนย์เทคโนโล

ารส่ังการ->แก

รายการ การ

หน้าจอดังก

ยสามารถระ

ลยีสารสนเทศและ

ก้ไข/ลบ จะแ

รส่ังการใบลา

กล่าวจะให้ค

บุได้ว่าส่ังกา

ะการสื่อสาร | กลุ

สดงรายการ

าของกลุ่ม ซ่ึง

คลิกเลือกปร

ารเพื่อ ทราบ

ลุ่ม/การส่ังการ 

รกลุ่มและคลิก

งจะต้องคลิก

ะเภทใบลา 

บ หรือ อนุมัติ

17 

กที่ช่ือ

 

 

กปุ่ม เพิ่ม

 และระบุ

ติ จากน้ัน



 

ทั้งน้ีจะส

คือเม่ือมี

การส่ังก

 

 

 

เลือกเพิ่ม

สามารถเพิ่มก

มีการส่งใบลา

ารไหนตรงก่

การกําหนด

เข้าไปท่ีเมนู 

การกําหนดเ

มบุคคลเข้าม

การส่ังการได

าของเจ้าหน้

ก่อนก็จะเลือก

ดเจ้าหน้าที่ล

 กลุ่ม/การส่ัง

เจ้าหน้าที่ลงใ

าในกลุ่มได้ 

ด้เป็นจํานวน

น้าที่ข้าราชกา

กการส่ังการน้ั

ลงในกลุ่ม  

งการ -> แก้ไข

ในกลุ่ม  ระบ

 หรือจะลบออ

ศูนย์เทคโนโล

น 7 การส่ังก
าร ก็จะเข้าม

น้ัน 

 

ข/ลบ -> แสด

บบแสดงรายช

อกจากกลุ่ม 

 

 

 

 

ลยีสารสนเทศและ

าร โดยลําดั

มาตรวจสอบ

ดงบุคคลในก

ช่ือของเจ้าหน

 

ะการสื่อสาร | กลุ

บของการส่ัง

การส่ังการใ

กลุ่ม   

น้าที่ที่อยู่ในก

ลุ่ม/การส่ังการ 

งการจะมีควา

ในกลุ่มทีละลํ

กลุ่ม และมีปุ่

18 

ามสําคัญ 

ลําดับ ถ้า

มให้คลิก

 

 



 

 

 

สามารถ

ในงานน

 

 

เข้าไปท่ีเมนู 

หลังจากเข้าไ

ถตรวจสอบรา

นอกเวลา  สา

ถ้าต้องการแ

ข้ันตอนการแ

- ระบุ

- กดป

  งานนอกเว

ไปที่เมนูงาน

ายละเอียดขอ

ามารถเลือกไ

แกไ้ขข้อมูลขอ

แก้ไขงานนอ

รายละเอียดข

ปุ่ม  จัดเกบ็ข้

งา

วลา 

นนอกเวลาแล้

องงานนอกเว

ได้ที่  แสดงบุ

องงานนอกเว

กเวลา 

ของงานนอก

้อมูล 

ศูนย์เทคโน

านนอกเวล

ล้ว ระบบจะแ

วลาได้  ดว้ย

บุคคลในกลุ่ม

วลา  สามาร

กเวลา 

นโลยีสารสนเทศแ

ลา 

แสดงรายการ

ยการเลือกทีช่ื่

 เพื่อตรวจสอ

ถกดปุม่แก้ไข

และการสื่อสาร | 

งานนอกเวล

ชองาน หรือต้

อบรายช่ือบุค

ข เพื่อแก้ไขข้

 งานนอกเวลา 

ลา  เจ้าหน้าที

ต้องการแสดง

คลากรในงาน

ข้อมูลได ้
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ที่ธุรการ

งบุคคล

นน้ี 

 

 

 



 

ระดับสูง

ของหน่ว

รายบุคค

ปีงบประ

การลาป

เข้ามาดูข

เข้าไปท่ีเมนู 

เจ้าหน้าที่ธุ

ง จะสามารถ

วยงานจะสา

คล ก็จะให้ทํา

เม่ือเลือกบุค

ะมาณปัจจุบั

ประเภทต่างๆ

ของตนเองได

  สรุปรายบุค

รการ เจ้าห

ถเข้ามาดูสรุป

ามารถเข้ามา

าการเลือกบุค

คลแล้วให้กด

ัน โดยที่สาม

ๆ โดยแสดงแ

ด้จากหน้าแร

สรุ

คคล 

หน้าที่ส่วนบริ

ปการลาราย

าดูได้เฉพาะห

คคลท่ีต้องกา

ดปุ่ม ตกลง ก

มารถเลือกแส

แยกสีต่างกัน

รกของการเข้

ศูนย์เทคโนโ

รุปรายบุคค

ริหารงานบุ

ยปี ของแต่ละ

หน่วยงานขอ

ารจะแสดง ดั

ก็จะเข้ามายัง

สดงในปีก่อน

นเพื่อให้เห็นไ

้าระบบ  ดังรู

 

โลยีสารสนเทศแ

คล 

คคล ผู้บริห

ะบุคคลได้ โ

องตนเท่าน้ัน

ดังรูป 

งหน้าจอท่ีแส

นๆ ได้ด้วย ก

ได้ชัดเจนข้ึน

รปู 

ละการสื่อสาร | ส

ารของหน่ว

ดยเจ้าหน้าที

น  โดยการเข

สดงสรุปการ

การแสดงสรุป

น ทั้งน้ีข้าราช

สรุปรายบุคคล 

วยงาน และ

ที่ธุรการและ

ข้ามาคลิกที่เ

รลาของแต่ละ

ปจะแยกประ

ชการหรือลูก
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ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

เมนู สรุป

 

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

 

 



 

 

 

สิทธิในก

เจ้าหน้า

การลงเ

เพื่อให้ส

เข้าไปท่ีเมนู 

การลงทะเบี

การใช้งานใน

ที่ธุรการของ

เพิ่มผู้ใช้ใหม

เข้าไปท่ีเมนู 

กรณีที่สํานัก

สามารถใช้งาน

  ผู้ใช้ระบบ 

ยนผู้ใช้งานร

น 6 ประเภ

งสํานัก/ศูนย ์

ม่ 

  ผู้ใช้ระบบ->

ก/ศูนย์/กลุ่ม

นระบบใบลา

 

ระบบทั้งหมด

ทคือ ผู้ใช้งา

   ผู้บริหารขอ

> เพิ่มผู้ใช้  

  มีเจ้าหน้าที

าอิเล็กทรอนิก

ศูนย์เท

ผู้ใช้ระบบ

ด จัดเก็บข้อมู

านทั่วไป  ผู้บ

องสํานัก/ศูน

ที่ในสังกัดเพิ่ม

กส์ได ้

ทคโนโลยีสารสนเ

บ 

มูลพื้นฐานขอ

บริหารระบบ 

นย์ และ ผู้บริห

มข้ึน  จึงต้อง

เทศและการสื่อสา

องแต่ละคน ร

 เจ้าหน้าที่ส่

หารระดับสูง 

งมีการเพิ่มผู้ใ

าร | ผู้ใช้ระบบ 

 รวมไปถึงกา

ส่วนงานบริห

  

ใช้งานใหม่ใน

22 

รกําหนด

ารบุคคล  

นระบบ  

 



 

โ

รหัสผ่าน

การแก้ไ

เลือกเข้า

โดยจะให้ทํา

น และสิทธิกา

ไข/ลบผู้ใช้ 

เข้าไปท่ีเมนู 

การแก้ไข/ล

าไปแก้ไขหรอื

 

 

าการกรอกข้อ

ารใช้งานในร

 

  ผู้ใช้ระบบ->

บข้อมูลผู้ใช้ง

อลบได้ดังรูป 

อมูลส่วนบุคค

ระบบ   

>แก้ไข/ลบ  

งาน  ระบบจ

 

ศูนย์เท

คลต่างๆ ดังรู

จะแสดงรายชื

ทคโนโลยีสารสนเ

รปู รวมทั้งกาํ

ช่ือผู้ใช้งานระ

เทศและการสื่อสา

าหนดช่ือสําห

ะบบทั้งหมดม

าร | ผู้ใช้ระบบ 

หรับเข้าระบบ

มาให้และสาม
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บ 

มารถ

 



 

 

 

 

จา

จา

กรูป  แสดงร

กรูป   การลบ

 

ศูนย์เท

รายช่ือผู้ใช้งา

บ/แก้ไขข้อมู

ทคโนโลยีสารสนเ

านระบบท้ังห

ลผู้ใช้รายบุค

เทศและการสื่อสา

หมด 

คคล 

าร | ผู้ใช้ระบบ 24 

 

 



 

 

 

ฐานข้อมู

ข้อมูลจา

โดยเลือก

 

เข้าไปท่ีเมนู 

การนําเข้าก

มูล  (ไฟล์การ

ากข้อมูลที่นํา

กวันที่ต้องกา

ข้ันตอนการน

- เลือก

น้ันๆ

- กดป

- กดป

  นําเข้าการล

ารลงเวลาปฏิ

รลงเวลา ศท

าเข้าแล้ว  เพื่

ารประมวลผล

นําเข้าข้อมูล

กไฟล์ทีต่อ้งก

ๆ) 

ปุ่ม  นําเข้าไฟ

ปุ่ม  ประมวล

นําเข

ลงเวลา 

ฏิบัติงาน  เจ้

ท. จะทําหน้าท

อประมวลกา

ล  ดังรูป 

การลงเวลา 

การนําเข้า  (โ

ฟล์การลงเวล

ผลจากท่ีนํา

ศูนย์เทคโนโลยี

ข้าการลงเ

จ้าหน้าที่ธุรกา

ที่ในการอัพโ

ารเข้า-ออกป

 

โดยช่ือไฟล์จ

ลาลงในฐานข

เข้าแล้ว 

ยสีารสนเทศและก

เวลา 

ารจะต้องนํา

โหลดข้ึนในร

ปฏิบัติงานและ

จะหมายถึงข้อ

ข้อมูล 

การสื่อสาร | นําเข

เข้าไฟล์การล

ะบบใบลาให้

ะประมวลผล

อมูลการลงเว

ข้าการลงเวลา 

ลงเวลาลงใน

ห้) และประมว

ลการลาของบุ

วลาปฏิบัติงา
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น

วลผล

บุคลากร  

านวันที่

 


