บทที่ 3
การใช้ งานระบบการลา สาหรับผู้บริหาร
หลังจากที่ผบู้ ริ หารได้ทาการ Log In เข้าสู่ ระบบแล้ว ระบบจะตรวจสอบสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้ ซึ่ งมี
อยู่ 3 ส่ วน คือ ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ผูบ้ งั คับบัญชา (ผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุญาตการลา) และผูด้ ูแล(Admin) ใน
ส่ วนนี้จะแสดงหน้าจอของผูบ้ งั คับบัญชา จะแสดงเมนู 6 เมนู ดังนี้
1. ยินดีต้อนรับ ระบบจะแสดงสถิติการลาในปี งบประมาณปั จจุบนั ได้แก่ จานวนวันลาที่ลา
ได้สูงสุ ด จานวนวันที่ลาแล้ว จานวนวันลาคงเหลือ ของผูใ้ ช้งาน
2. ตรวจสอบคาร้ อง ระบบจะแสดงรายการคาร้องในปี งบประมาณปัจจุบนั ประกอบด้วย
ประเภทคาร้อง วันที่ จานวนวัน และสถานะการพิจารณา
3. ลาในประเทศ ระบบจะแสดงประเภทการลาที่ผใู้ ช้งานต้องการ โดยจะตรวจสอบจากเพศ
ซึ่ งบุคลากรชายหรื อหญิง จะแสดงรายการลาต่างกัน
4. ลาไปต่ างประเทศ ระบบจะแสดงประเภทการขออนุญาตไปต่างประเทศกรณี ใช้การลา
และกรณี ที่ไม่ใช้การลา ซึ่ งกรณี ที่ใช้การลาระบบจะแสดงรายการให้
5. ประวัติการลา ระบบจะแสดงประวัติการลาให้ทราบ
6. คาร้ องรอพิจารณา ระบบจะแสดงรายการคาร้องของผูใ้ ต้บงั คับที่ได้เสนอใบลามาเพื่อรอ
การพิจารณาอนุญาต

การใช้ งานระบบการลาของผู้บริหาร จะมี 2 ลักษณะคือ
1. ผูใ้ ช้ทวั่ ไป
2. ผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาหรื ออนุญาตคาร้องของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

1. ในฐานะผู้ใช้ ทวั่ ไป
การใช้ งานดูรายละเอียด ในบทที่ 2
2. ในฐานะผู้บังคับบัญชา
เมื่อมีผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาได้ ยนื่ แบบฟอร์ มการลาผ่ านระบบ ผู้บริ หาร/ผู้บังคับบัญชาจะต้ องดาเนินการ
ตรวจสอบคาร้ องและพิจารณาใบลา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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2.1. เมนูคาร้ องรอพิจารณา
จุดประสงค์ เพือ่ ทาการพิจารณาอนุญาตคาร้ องทีร่ อการพิจารณาอยู่
เมื่อผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ีอานาจพิจารณาการลา เข้าสู่ ระบบการลาแล้ว จะปรากฎหน้าจอที่จะแสดงชื่อ
เฉพาะผูใ้ ช้ที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาที่มีสิทธิ์ ในการพิจารณาคาร้อง (ผูใ้ ช้ระบบ) หรื อคนที่ได้รับมอบหมายให้
พิจารณาคาร้องแทนเท่านั้น พร้อมกับแสดงรายการคาร้องที่รอการพิจารณา ประกอบด้วยประเภท
คาร้อง ชื่ อผูส้ ่ ง วันที่ส่ง และสถานะของคาร้อง ดังรู ป

วิธีการใช้ งาน
1. ผูใ้ ช้งานสามารถทาการพิจารณาอนุญาตคาร้องได้โดยการคลิกที่ชื่อรายการ “ประเภทคาร้ อง”
ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของคาร้อง โดยจะแสดงประเภทคาร้อง ผูส้ ่ ง วันที่ส่ง สถานะ
ดังรู ป
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2. จากนั้นทาการพิจารณาคาร้อง ซึ่ งจะมีตวั เลือกคือ อนุ ญาต หรื อไม่อนุ ญาต กรณี ที่ผใู ้ ช้งานไม่มี
สิ ทธิในการพิจารณาอนุญาต ให้เลือกกดปุ่ ม “รับทราบ และส่ งต่อผูม้ ีอานาจพิจารณาต่อไปได้
ระบบจะส่ งคาร้องนี้ส่งต่อถึงผูบ้ งั คับบัญชาในระดับต่อไป
3. ทาการยืนยันการพิจาณาด้วยการกดปุ่ ม
4. ระบบจะถามยืนยันอีกครั้ง

ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม

เพื่อตกลง

หมายเหตุ ในการพิจารณาคาร้ องลาไปต่ างประเทศโดยใช้ วันลา จะต้ องรอให้ คาร้ องย่อย (คือแบบฟอร์ ม
การลาในแต่ ละประเภท)อนุญาตให้ ครบเสี ยก่ อน ถึงจะมีสิทธิ์ทจี่ ะอนุญาตแบบฟอร์ มการขอ
อนุญาตไปต่ างประเทศได้
ทั้งนี ้ หากผู้ใช้ พยายามทาการอนุญาตคาร้ องไปต่ างประเทศ โดยที่คาร้ องที่ใช้ การลายังไม่ ได้
รั บการพิจารณาอนุญาต ระบบจะขึน้ ข้ อความเตือนดังนี ้
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2.2. เมนูรายงานการลา

จุดประสงค์ เพือ่ ทาการแสดงรายงานการลา (จะปรากฏเฉพาะผูใ้ ช้ที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา และผูด้ ูแล
ระบบเท่านั้น)
เมื่อผูใ้ ช้ (ผูด้ ูแลระบบ/ผูบ้ ริ หาร) เข้าสู่ หน้าจอเมนูแล้ว ให้คลิกที่เมนู “รายงานการลา” แล้ว
เลือกรายงานที่ตอ้ งการ จะประกอบด้วยรายงานการลาทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
1. สรุ ปวันลาทัว่ ไปรายบุคคล (รายเดือน)
2. สรุ ปวันลาทัว่ ไปรายบุคคล (รายปี งบประมาณ)
3. สรุ ปวันลาทัว่ ไปทั้งหน่วยงาน (รายเดือน)
4. สรุ ปวันลาทัว่ ไปทั้งหน่วยงาน (รายปี งบประมาณ)
1. สรุ ปวันลาทัว่ ไปรายบุคคล (รายเดือน)
ผูใ้ ช้สามารถเลือกรายการวันที่ และชื่อสกุลของบุคลากรที่ตอ้ งการตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
ดังนี้

==เลือก==

จากนั้นกดปุ่ ม

ระบบจะแสดงรายงานดังรู ป
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2. สรุ ปวันลาทัว่ ไปรายบุคคล (รายปี งบประมาณ)
ผูใ้ ช้สามารถเลือกรายการ ปี งบประมาณและชื่อสกุลของบุคลากรที่ตอ้ งการตามแบบฟอร์มที่
กาหนดดังนี้

จากนั้นกดปุ่ ม

จะแสดงรายงาน ดังรู ป

3. สรุ ปวันลาทัว่ ไปทั้งหน่ วยงาน (รายเดือน)
ผูใ้ ช้สามารถเลือกรายงานการลาของบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดเป็ นรายเดือนที่
ต้องการตามแบบฟอร์ มที่กาหนดดังนี้

จากนั้นกดปุ่ ม

จะแสดงรายงานดังรู ป
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หากกดปุ่ ม

จะแสดงเป็ นไฟล์ นามสกุล.pdf ดังรู ป

กองการเจ้ าหน้ าที่

(นำย.........
ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ ำหน้ ำที่

4. สรุ ปวันลาทัว่ ไปทั้งหน่ วยงาน(รายปี งบประมาณ)
ผูใ้ ช้สามารถเลือกรายงานการลาของบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดเป็ นราย
ปี งบประมาณที่ตอ้ งการตามแบบฟอร์ มที่กาหนดดังนี้

จากนั้นกดปุ่ ม

จะแสดงรายงานดังรู ป

