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คู่มือการใช้งานระบบลาออนไลน์
ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบลาออนไลน์
การขออนุญาตลาจะเป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. 2555 ซึ่งสาหรับระบบลาออนไลน์มีเงื่อนไขโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การลาในระบบสามารถลาได้ 3 ประเภท คือลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน
2. การลาป่ วย ให้บันทึกข้อมูลการลาก่อนวันที่จะขออนุญาตลา หรือในวันที่ล า เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
สามารถบันทึกข้อมูลการลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการได้
3. การลากิจ และลาพักผ่ อน ให้ บันทึกข้อมูล การลาก่อนวันที่จะขออนุญาตลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
สามารถบันทึกข้อมูลการลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการได้
4. การพิมพ์แบบฟอร์มการลา ควรพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลให้แล้วเสร็จในการลาแต่ละครั้ง
5. การแก้ไขข้อมูลการลา สามารถแบ่งได้ 2 กรณีดังนี้
1) การแก้ไขประเภทการลา วันที่เริ่มต้นการลา วันที่สิ้นสุดการลา สามารถแก้ไขได้หากการลา
ในครั้งนั้นยังไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลาให้ความเห็น
2) การแก้ไขชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการลา สามารถแก้ไขได้ หากผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวยังไม่ได้ให้ความเห็น
ในการลาครั้งนั้น
ผู้ใช้งานระบบลาออนไลน์ แบ่งตามบทบาทหน้าที่ได้ 2 กลุ่มหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลาโดยตรง ประกอบด้วย
1.1 ผู้ขออนุญาตลา มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการขออนุญาตลา พิมพ์แบบฟอร์มการลา และยกเลิกการลา
1.2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลาของผู้ขออนุญาตลา โดยสามารถบันทึก
ผลการพิจารณาเห็นควรอนุญาต หรือไม่เห็นควรอนุญาตในการลาได้ และระบบจะนาชื่อและตาแหน่งไปแสดงที่
แบบฟอร์มใบลาในส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ผู้ขออนุญาตลา ไม่ได้เลือกผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือ
ขึ้นไปในการบันทึกข้อมูลการลา
1.3 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลาของผู้ขออนุญาต โดย
สามารถบันทึกผลการพิจารณาเห็นควรอนุญาต หรือไม่ควรอนุญาตในการลาได้ และระบบจะนาชื่อและตาแหน่งไป
แสดงที่แบบฟอร์มในลาในส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา
1.4 ผู้อนุญาตการลา มีหน้าที่ให้ความเห็นอนุญาตหรือไม่อนุญาตการลาของผู้ขออนุญาตลา โดยมี
เงื่อนไขการอนุญาตการลา คือ การอนุญาตการลากิจ และการลาพักผ่อน ควรบันทึกความเห็นอนุญาตหรือไม่
อนุญาตการลาก่อนถึงวันที่ผู้ลาขออนุญาตลา
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1.5 ผู้ตรวจสอบการลา (เจ้าหน้าที่ธุรการ) มีหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบการลาและสถิติการลาของ
บุคคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบ ซึ่งหากตรวจสอบพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบดาเนินการแก้ไข พร้อมบันทึกรายงาน
การแก้ไขให้เจ้าหน้าของกลุ่มการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการของส่วนราชการทราบต่อไป
2. กลุ่มบุคคลผู้เตรียมความพร้อมข้อมูลก่อนการใช้งานระบบลา ประกอบด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่กาหนดสิทธิการใช้งาน โดยรายละเอียดสิทธิการใช้เมนูของแต่ละกลุ่มมีดังนี้
2.1.1 กาหนดสิทธิการใช้งานการขออนุญาตลา การอนุญาตลา และตรวจสอบการลาในระบบการ
ตรวจสอบประวัติล า และตรวจสอบสรุ ปวันลาสะสม ให้ กับบุคลากร ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย ผู้ ขออนุญาตการลา
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป ผู้อนุญาตการลา และผู้ตรวจสอบการลา
2.1.2 กาหนดสิทธิการใช้งานระบบติดตามและตรวจสอบการลาให้กับเจ้าหน้าที่ของกอง/ศูนย์
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบและแก้ไขประวัติการลา
2) ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม
3) เรียกดูรายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาวัน
4) เรียกดูรายงานการลารายบุคคล
2.1.3 กาหนดสิทธิการใช้งานระบบติดตามและตรวจสอบการลาให้กับกลุ่มการเจ้าหน้าที่ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กาหนดประเภทการลา
2) กาหนดปฏิทินวันหยุด
3) กาหนดเงื่อนไขการลาพักผ่อน
4) ตรวจสอบและแก้ไขประวัติการลา
5) ตั้งค่าวันลาพักผ่อนสะสม
6) เรียกดูรายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาวัน
7) เรียกดูรายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาเดือน
8) เรียกดูรายงานการลารายบุคคล
2.2 กลุ่มการเจ้าหน้าที่
2.2.1 ตรวจสอบและกาหนดประเภทการลาตามระเบียบฯ
2.2.2 กาหนดปฏิทินวันหยุดราชการของแต่ละปี
2.2.3 กาหนดเงื่อนไขการลาพักผ่อน
2.2.4 ตรวจสอบและแก้ไขประวัติการลาบุคลากร หากพบข้อผิดพลาด
2.2.5 ตรวจสอบและติดตามการลาของบุคลากร ผ่านรายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ประจาวัน รายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาเดือน และรายงานการลารายบุคคล
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2.3 เจ้าหน้าที่ของกอง/ศูนย์ มีหน้าที่ดังนี้
2.3.1 ตรวจสอบและแก้ไขประวัติการลาของบุคลากร หากพบข้อผิดพลาด
2.3.2 กาหนดจานวนวันลาพักผ่อนสะสม
2.3.3 จัดทารายงานข้อมูลการลาของบุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบ ผ่านรายงานการมาปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ ประจาวัน รายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาเดือน และรายงานการ
ลารายบุคคล
2.3.4 ส่ ง รายงานการสรุ ป วั น ลาของบุ ค ลากรในสั ง กั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ ก ลุ่ ม การเจ้ า หน้ า ที่
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
ฟังก์ชั่ น งานลาเปิ ดให้ ผู้ ใช้งานทุกคนในระบบที่ เป็นบุ คลากรของหน่ว ยงานสามารถบันทึ กข้อมู ล
การลาป่ ว ย ลากิ จ ส่ ว นตั ว ลาพั ก ผ่ อ นผ่ า นระบบลาออนไลน์ ไ ด้ โดยข้ อ มู ล การลาดั ง กล่ า วจะผ่ า นขั้ น ตอนให้
ผู้ตรวจสอบ ผู้ บั งคับ บั ญชา ทารายการลงความเห็ นหรื ออนุญาต/ไม่อนุญาต และข้อมูล ประวัติการลาจะมีผ ล
สมบูรณ์เมื่อมีผู้อนุญาตการลา ทารายการลงความเห็นหรืออนุญาต/ไม่อนุญาตแล้วเท่านั้น
นอกจากผู้ใช้งานจะสามารถทารายการลาผ่านระบบได้แล้วยังรวมถึงสามารถทารายการยกเลิกการลา
ในกรณีที่ได้รับอนุญาตแล้วได้อีกด้วย (กรณียังไม่ได้อนุญาต ผู้ใช้งานสามารถทารายการยกเลิกได้) โดยการยกเลิกนี้
สามารถยกเลิกวันลาทุกวัน ของการลาครั้งนั้นๆ หรือยกเลิกวันลาเฉพาะวันของรายการนั้นๆ ได้ แต่กรณี นี้จะต้อง
ได้รับการอนุมัติยกเลิกการลาก่อนข้อมูลการยกเลิกจึงจะสมบูรณ์และประวัติการลาจึงจะถูกลดวันลาออกไป
สิทธิ์ระดับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทารายการบันทึกการลาและผู้ตรวจสอบการลา ผู้บังคับบัญชาเข้า
ระบบทารายการตรวจสอบ และอนุญาตด้วยตนเองแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ในฐานะการเจ้าที่ระดับกรม และกลุ่มการ
เจ้าหน้าที่ระดับกอง (ผู้ตรวจสอบการลา) สามารถตรวจสอบและเข้าดูรายละเอียดการบันทึกข้อมูล ขอลาของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนเองได้
ในกรณี ท ารายการเพื่ อ ลาป่ ว ย ลากิ จ ส่ ว นตั ว ผู้ ใ ช้ ง านสามารถเลื อ กลาคร่ อ มรอบหรื อ คร่ อ ม
ปี ง บประมาณได้ แต่ ใ นส่ ว นของการลาพั ก ผ่ อ นจะอนุ ญ าตให้ ล าคร่ อ มรอบได้ เ ท่ า นั้ น ไม่ ส ามารถลาคร่ อ ม
ปีงบประมาณได้ และในกรณีที่การเจ้าหน้า ที่ระดับกอง (ผู้ตรวจสอบการลา) ประมวลผลและยืนยันข้อมูลการ
ลงเวลาประจาเดือนไปแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้ทารายการบันทึก ยกเลิกข้อมูลการลาหรือการบันทึกลงความเห็น
อนุญาตการลาของเดือนดังกล่าวได้
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ขั้นตอนการใช้งานระบบลาออนไลน์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ ผู้ใช้งานทุกกลุ่มจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อให้
ระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน ผ่านหน้าจอ สามารถเข้าใช้งานโดยไปที่อินทราเน็ต คลิกเลือกเมนูระบบสารสนเทศ
บุ ค ลากรที่อ ยู่ ด้า นซ้ าย หรื อเข้า ไปที่ http://192.168.167.16/admin/index.html ซึ่ง แสดงดั งภาพ ผู้ ใ ช้ง าน
สามารถเข้าในงานโดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) จะเป็นรหัสบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน
(Password) ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้งาน เช่น วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จะต้องกรอก คือ
11072562 เป็นต้น และเมื่อเข้าระบบครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรียบร้อยแล้ว
จะต้องเข้าสู่ระบบ (Login) อีกครั้ง และในหน้าระบบจะปรากฏเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ระบบ ดังแสดงตามตารางที่ 1

ภาพแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ
ตารางที่ 1 ความหมายของเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สาหรับการจัดการข้อมูลในระบบ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

การบันทึกการลา
ผู้ขออนุญาตลา เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะทาการบันทึกการลา โดยไปที่เมนูบุคลาการ > P06 การลา/สาย >>
P0601 การลา

A

B

ภาพแสดงหน้าการบันทึกและแสดงรายการลา
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A
B

พื้นที่สาหรับทารายการบันทึกข้อมูลการลา
พื้นที่สาหรับทารายการค้นหาและแสดงรายการข้อมูลการลา โดยเมื่อเข้ามาเมนูนี้ใ นครั้งแรก ระบบจะ
แสดงข้อมูลรออนุญาต เฉพาะรายการของตนเอง หรือรายการที่ตนเองเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบ
การลา หรือผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็น ผู้ตรวจสอบข้อมูล ลงความเห็น หรือเป็นผู้อนุญาต
1) การกรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ชื่อ – สกุล
ระบบจะแสดงชื่อ – สกุลของผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรที่เข้าสู่ระบบ(Log in) แต่ใน
กรณีที่เข้าสู่ ระบบ (Log in) เป็น การเจ้า หน้าที่ระดับกรม หรือการเจ้าหน้า ที่
ระดับกอง (ผู้ตรวจสอบการลา) หน้าจอจะแสดงรายชื่อบุคคลในสังกัดจะสามารถ
เลือกรายชื่อบุคคลอื่นในสังกัดเพื่อทารายการแทนได้
 ประเภทการลา
เลือกประเภทการลา (ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน) จากรายการเลือก
 ตั้งแต่วันที่
ระบุวันที่เริ่มต้นทีต่ ้องการลา โดยการคลิกเม้าส์เลือก หรือกรอกค่าในรูปแบบ
วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) และระบุตัวเลือกวันลา (ทั้งวัน ครึ่งวันเช้า ครึ่งวันบ่าย)
จากรายการเลือก
 ถึงวันที่
ระบุวันที่สิ้นสุดที่ต้องการลา โดยการคลิกเม้าส์เลือกหรือกรอกค่าในรูปแบบ
วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) และระบุตัวเลือกวันลา (ทั้งวัน ครึ่งวันเช้า ครึ่งวันบ่าย)
จากรายการเลือก
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เลือกรายชื่อผู้บังคับชั้นต้น ที่ต้องการให้ลงความเห็นควรอนุญาต/ไม่ควรอนุญาต
จากรายการเลือกโดยการคลิกเม้าส์ [เลือก]
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป เลือกรายชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป ที่ต้องการให้ลงความเห็น
ควรอนุญาต/ไม่อนุญาต จากรายการเลือก โดยคลิกเม้าส์ [เลือก]
 ผู้อนุญาตลา
เลือกรายชื่อผู้อนุญาตลา ที่ต้องการให้ลงความเห็นควรอนุญาต/ไม่อนุญาต จาก
รายการเลือก โดยการคลิกเม้าส์ [เลือก]
 เงื่อนไขผู้อนุญาตลา ใช้ในกรณีที่ผู้อนุญาตการลา เป็นผู้ที่ถูกมอบหมายให้รักษาการ หรือรักษา
ราชการ หรือปฏิบัติราชการ โดยสามารถคลิกเลือกตาแหน่งที่ถูกมอบหมายได้
** ช่องเรียน
สาหรับไว้ กรอกเพื่อให้ระบบนาไปแสดงบนแบบฟอร์มในส่วนของ "เรียน"
 ผู้ตรวจสอบการลา เลือกรายชื่อผู้ตรวจสอบการลา ที่ต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลจากรายการเลือก
โดยการคลิกเม้าส์ [เลือก]
 เนื่องจาก
กรอกเหตุผลที่ลา ในกรณีที่ลาป่วย หรือลากิจส่วนตัว
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ระหว่างลา
กรอกที่อยู่หรือข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ระหว่างลา
 จานวนวันลา
คานวณวันลา โดยการคลิกเม้าส์ [คานวณวัน]
สานักงานเลขานุการกรม /ต.ค. 2562

[7]
คู่มือการใช้งานระบบลาออนไลน์ กรมอุตุนิยมวิทยา

2) กดปุ่ม [บันทึก] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้กดปุ่ม [ล้างหน้าจอ]
หมายเหตุ :
1) กรณีลาป่วย ลากิจส่วนตัว สามารถลาคร่อมรอบการลา และคร่อมรอบปีงบประมาณได้
2) กรณีลาพักผ่อน สามารถลาคร่อมรอบการลาได้ แต่ไม่อนุญาตให้ลาคร่อมปีงบประมาณ
3) รอการอนุญาต
เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3 ซึ่งจะจบขั้นตอนของผู้ขออนุญาตลาเรียบร้อยแล้ว
และหากต้องการสั่งพิมพ์ ให้คลิกเม้าส์ไปที่ เครื่องหมาย
รูปแบบตามที่ต้องการได้ ดังภาพที่ 4

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ ซึ่งสามารถแก้ไขให้เป็น

ภาพแสดงข้อมูลการรออนุญาตการลา

ภาพแสดงแบบฟอร์มการขออนุญาตลา
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การตรวจสอบผลการขออนุญาตการลา
เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้ นเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) และผู้อนุญาตการลา ได้ให้ ความเห็นใน
รายการลาแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการขออนุญาตลา ดังภาพ

ภาพแสดงสถานะการขออนุญาตลา
ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตลา สามารถตรวจสอบประวัติการลา และสรุปวันลาสะสมได้ โดยการคลิกที่เมนู“หน้าแรก” ระบบ
จะแสดงดังภาพ

ภาพแสดงหน้าจอประวัติการลา

ภาพแสดงหน้าจอรายการสรุปวันลาสะสม
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การอนุญาตลา
กรณีผู้ใช้งานระดับผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็นผู้อนุญาตการลา ผู้ลงความเห็น หรือผู้ตรวจสอบการลา
เมื่อทาการเข้าสู่ระบบ (Log in) หรือกรณีได้รับสิทธิ์เป็นการเจ้าหน้าที่ระดับกอง (ผู้ตรวจสอบการลา) หรือ การ
เจ้าหน้าที่ระดับกรม จะเห็นรายการข้อมูลการลา “รออนุญาต” ตัวอย่างข้อมูลดังภาพ

ภาพแสดงการตรวจสอบการลาโดยผู้ตรวจสอบการลา
ผู้ใช้งานระดับผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็นผู้อนุญาต ผู้ลงความเห็น หรือเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลการลา สามารถ
ทารายการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ทารายการตรวจสอบข้อมูล ลงความเห็น หรืออนุญาตที่รายการแสดงข้อมูลรออนุญาต
1) ในรายการแสดงข้อมูลการลา คอลัมน์ “ตรวจสอบ” “ความเห็น (ชั้นต้น)” “ความเห็น(เหนือขึ้นไป)”
และ “อนุมัต”ิ จะปรากฏสัญลักษณ์
ในรายการที่ตนถูกเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบ หรือผู้ลงความเห็นของรายการ
ดังกล่าว
2) ทาเครื่องหมาย  ในรายการที่ต้องการบันทึกผลการตรวจสอบ ลงความเห็นอนุญาต หรืออนุญาต
(ได้สิทธิ์ตามรายชื่อที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบ ผู้ลงความเห็น หรือเป็นผู้อนุญาต)
3) กดปุ่ม [บันทึก] ในคอลัมน์ตรวจสอบ ลงความเห็น หรืออนุญาตดังกล่าว เพื่อบันทึกข้อมูล โดยการ
บันทึกในรูปแบบนี้ ระบบจะบันทึกวันที่ตรวจสอบ วันที่ลงความเห็น วันที่อนุญาตเป็นวันปัจจุบันที่ทารายการให้
อัตโนมัติ
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รูปแบบที่ 2 ทารายการตรวจสอบข้อมูล ลงความเห็น หรืออนุญาตที่หน้าจอแก้ไขข้อมูลการลา
1) คลิกสัญลักษณ์
ในรายการที่ต้องการบันทึ กข้อมูล จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการข้อมูลการลา
สาหรับส่วนที่ผู้อนุญาต ผู้ลงความเห็น หรือเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลการลาต้องทารายการแสดงข้อมูล

2) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น



ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการ เพื่อลง
ความเห็นลงควรอนุญาต หรือไม่เห็นควรอนุญาต



วันที่ลงความเห็น

ระบุวันที่ลงความเห็นโดยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอกค่าใน
รูป แบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) (ในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ วั น ที่ ร ะบบ
ตั้งค่าให้)



ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการ เพื่อลง
ความเห็นควรอนุญาต หรือไม่เห็นควรอนุญาต



วันที่ลงความเห็น

ระบุวันที่ลงความเห็นโดยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอกค่าใน
รูป แบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) (ในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ วั น ที่ ร ะบบ
ตั้งค่าให้)

ผู้ตรวจสอบการลา



ความเห็นผู้ตรวจสอบการลา

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการเพื่อ
ระบุว่า ตรวจสอบแล้ว หรือยังไม่ตรวจสอบ



วันที่ตรวจสอบ

ระบุวันที่ตรวจสอบ โดยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอกค่าใน
รูป แบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) (ในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ วั น ที่ ร ะบบ
ตั้งค่าให้)
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ผู้อนุญาตลา



ความเห็นผู้อนุญาตการลา



วันที่อนุญาต

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการเพื่อลง
ความเห็น อนุญาต หรือไม่อนุญาต

ระบุวันที่ตรวจสอบ โดยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอกค่าใน
รูป แบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) (ในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ วั น ที่ ร ะบบ
ตั้งค่าให้)
3) กดปุ่ม [แก้ไข] เพื่อบันทึกรายการ หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือไม่ระบุค่าไว้ ให้กดปุ่ม
[ยกเลิก]
หมายเหตุ
สิทธิ์การบันทึกข้อมูลแต่ละส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ ผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ (Log in) เข้ามานั้นถูกเลือกให้
เป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป ผู้ตรวจสอบการลา หรือผู้อนุญาตการลา โดยแต่
ละคนจะไม่สามารถทารายการแทนกันได้ ยกเว้นผู้ใช้งานที่เป็นสิทธิ์ระดับ Admin การเจ้าหน้าที่ หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับสานัก/กอง
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ยกเลิกการลา
ผู้ใช้งานสามารถทารายการยกเลิกการลาของตนเองได้ทั้งรายการลาที่ยังไม่ผ่านการอนุญาตหรือ
รายการลาที่ผ่านการอนุญาตแล้ว โดยการยกเลิกการลานี้สามารถยกเลิกวันลาทุกวันของรายการนั้นๆ หรือ
ยกเลิกเฉพาะวันลาก็ได้
กรณีที่เป็นการยกเลิกวันลาที่ผ่านการอนุญาตไปแล้ว ข้อมูลการยกเลิกนี้จะต้องผ่านขั้นตอนให้
ผู้ตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชา ผู้อนุญาตการลา ทารายการลงความเห็นอนุญาต/ไม่อนุญาตก่อน และข้อมูล
ประวัติการลาของคนๆ นั้น จะมีผลเปลี่ยนแปลงในส่วนของวันลาก็ต่อเมื่อผู้อนุญาตการลาได้ทารายการ
อนุญาตการยกเลิกการลาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
จากหน้าจอแสดงรายการลา ผู้ใช้งานสามารถทารายการยกเลิกการลาของตนเองได้ ดังนี้
1) คลิกเม้าส์ที่สัญลักษณ์

ในคอลัมน์ “ยกเลิกใบลา” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

2) เลือกทารายการยกเลิกวันลาทุกวัน หรือเฉพาะวันจากตัวเลือกปุ่มการทางาน
 กรณียกเลิกวันลาทุกวัน ให้กดปุ่ม [ยกเลิกวันลาทุกวันของรายการนี้] จะทาการยกเลิก
การลาทุกวันของรายการนั้นๆ
 กรณียกเลิกวันลาเฉพาะวัน ให้กดปุ่ม [ยกเลิกวันลาเฉพาะวันของรายการนี้] จะปรากฏ
หน้าจอให้ยกเลิกการลา ดังภาพ
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ภาพแสดงหน้าจอยกเลิกการลาเฉพาะวันของรายการ
3) กรอกหรือใส่ข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ตั้งแต่วันที่
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงวันลาเริ่มต้น ให้ระบุวันที่ลาเริ่มต้นที่ต้องการ
ใหม่จากรายการที่เลือก
 ถึงวันที่
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดวันลา ให้ระบุที่สิ้นสุดวันลาที่
ต้องการใหม่จากรายการเลือก
 จานวนวันลา
คานวณวันลา โดยการคลิกเม้าส์ [คานวณวัน] เพื่อให้ระบบคานวณ
จานวนวันลาให้ใหม่
4) กดปุ่ม [แก้ไข] เพื่อบันทึกรายการ กรณีไม่ต้องการทารายการให้คลิกเม้าส์ที่ [x] มุมขวาบน
ของหน้าจอ

ภาพแสดงหน้าจอการขอยกเลิกวันลาที่รอการอนุญาต
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การอนุญาตยกเลิกการลา
กรณีรายการลาที่เคยได้รับการอนุญาตแล้ว เมื่อผู้ลาทารายการยกเลิกการลา ข้อมูลการยกเลิกนี้
จะถูกส่งมาในสถานะ “รออนุญาต” โดยรายการที่เป็นการขอยกเลิกการลารายการข้อมูลดังกล่าวจะแสดงเป็น
ตัวหนาและสัญลักษณ์ “[*]” สีแดงท้ายชื่อ – สกุล เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทาการอนุญาตรายที่ต้องการยกเลิกการลา
นั้นๆ ก่อน ข้อมูลการยกเลิกดังกล่าวจึงจะมีผลสมบูรณ์
ดั ง นั้ น ผู้ ใ ช้ ง านระดั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ถู ก เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ อ นุ ญ าตการลา ผู้ ล งความเห็ น หรื อ ผู้
ตรวจสอบการลา เมื่อทาการเข้าสู่ระบบ (Log in) หรือกรณีได้รับสิทธิ์เป็นการเจ้าหน้าที่ระดับกอง (ผู้ตรวจสอบการ
ลา) หรือการเจ้าหน้าที่ระดับกรม จะเห็นรายการข้อมูลการลา “รออนุญาต” ตัวอย่างข้อมูลแสดงดังภาพ

ภาพแสดงหน้าการอนุญาตยกเลิกการลา
ผู้ใช้งานระดับผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็นผู้อนุญาตการลา จะต้องกรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตาม
หน้าจอ ดังนี้
 ความเห็นผู้ตรวจสอบการลา / ผู้อนุญาตการลา คลิกเม้าส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้า
ตัวเลือกที่ต้องการ เพื่อลงความเห็น อนุญาต
หรือไม่อนุญาต
 วันที่อนุญาต
ระบุวันที่ตรวจสอบ โดยการคลิกเม้าส์เลือก
หรือกรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป
(พ.ศ.) ในกรณีที่ไม่ใช่วันที่ระบบตั้งค่าให้
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ภาพแสดงหน้าจอการอนุญาตยกเลิกการลา
รายการสัญลักษณ์ทแี่ สดงในคอลัมน์ “ยกเลิก” ดังนี้
หมายถึง รายการดังกล่าวเป็นรายการลาที่ขอยกเลิกวันลาเฉพาะวัน และได้รับอนุญาตการลาแล้ว
หมายถึง รายการดังกล่าวเป็นรายการลาที่ขอยกเลิกวันลาทุกวันทั้งรายการ
หมายถึง ไอคอนสาหรับทารายการยกเลิกการลา
หมายถึง รายการดังกล่าวผู้ลาขอยกเลิกและอยู่ระหว่างรออนุญาตการยกเลิก
หมายถึง รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ขอยกเลิกการลาทุกวันแล้ว และได้รับการอนุญาต
เรียบร้อย
หมายเหตุ
สิทธิ์การบันทึกข้อมูลแต่ละส่วนนี้อยู่ที่ผู้ใช้งาน Login เข้ามานั้นถูกเลือกให้เป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป ผู้ตรวจสอบการลา หรือผู้อนุญาตการลา โดยแต่ละคนจะไม่สามารถทา
รายการแทนกันได้ ยกเว้นผู้ใช้งานที่เป็นสิทธิ์ระดับ Admin การเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ระดับกอง
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สาหรับเจ้าหน้าที่ของกอง/ศูนย์
ทาหน้าที่เตรียมข้อมูลที่จาเป็นสาหรับระบบลาออนไลน์ของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบและติดตาม
การลา โดยสามารถดาเนินการตามแผนผังกระบวนงาน ดังนี้
เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบและติดตามการลา
P0110 ประวัติการลา
P0118 สรุปวันลาสะสม
R0701 รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาวัน
R0702 รายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาเดือน
R0703 รายงานการลารายบุคคล

1) ตรวจสอบและติดตามการลา
เจ้าหน้าที่ของกอง/ศูนย์ สามารถตรวจสอบและติดตามการลาของบุคลากรเป็นรายบุคคลได้ ดังนี้
1.1)*ประวัติการลารายบุคคล สาหรับการตรวจสอบและแก้ไขประวัติการลารายบุคคล โดยการ
คลิกที่เมนูตามลาดับดังภาพ

ตามภาพ สามารถค้นหาข้อมูลประวัติการลาของบุคลากรในสังกัดได้ โดยระบุเงื่อนไขต่างๆ เมื่อค้นหาข้อมูลได้ ระบบ
จะแสดงชื่อบุคลากรในตารางข้อมูล แสดงดังภาพ
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เมื่อคลิกที่ชื่อของบุคลากร ระบบจะแสดงประวัติการลา โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ แนบไฟล์ประวัติการลาได้โดย
ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละรายการ แสดงดังภาพ

1.2) สรุปวันลาสะสม สามารถเรียกดูข้อมูลสรุปวันลาสะสมของข้าราชการ พนักงานราชการ ใน
สังกัดได้ โดยการไปที่ เมนูข้อมูลบุคลากร >P01ข้อมูลบุคคล >P0118สรุปวันลาสะสม จากนั้นคลิกค้นหาข้อมูลจะ
แสดงข้อมูลดังภาพ

สามารถเรียกดูเป็นรายบุคคลได้ โดยการคลิกเลือกที่รายชื่อบุคคล ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปวันลาสะสม และ
สามารถเรียกดู แก้ไข และลบได้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละรายการ แสดงดังภาพ
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1.3 รายงานการมาปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ ประจาวัน โดยการคลิกที่เมนูตามลาดับดังภาพ

เมื่อคลิกเข้าสู่เมนูรายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาวัน ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ

สามารถระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงานตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเรียกดูได้ทั้งแบบไฟล์นามสกุล .pdf และ .xls

1.4 รายงานการมาปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ ประจาเดือน โดยการคลิกที่เมนูตามลาดับดังภาพ

เมื่อคลิกเข้าสู่เมนูรายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจาเดือน ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ
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สามารถระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงานตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเรียกดูได้ทั้งแบบไฟล์นามสกุล .pdf และ .xls

1.5 รายงานการลารายบุคคล โดยการคลิกที่เมนูตามลาดับดังภาพ

เมื่อคลิกเข้าสู่เมนูรายงานการลารายบุคคล

ให้ระบุเงื่อนไขการเรียกดูรายงานตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งแบบไฟล์นามสกุล .pdf และ .xls
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