
คูมือการปฏบิตัิงานบคุคล
เกี่ยวกับเจาหนาที่ดูแลระบบการลา
ของขาราชการ พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว

และจางเหมาบริการ

งานบริหารทั่วไป
สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม



คํานํา
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานบุคคลเก่ียวกับเจาหนาท่ีดูแลระบบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และจางเหมาบริการ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานบุคคลฯ และให
ผูปฏิบัติงานไดรับทราบและเขาใจข้ันตอนปฏิบัตงิานเก่ียวกับการลาทุกประเภทไดอยางถูกตอง

คูมือท่ีจัดทําข้ึนสามารถอธิบายข้ันตอนงานของบุคคลฯ ท่ีไดรับผิดชอบ โดยคูมือเลมนี้จะเปน
ประโยชนและบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน และเปนแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งไดจัดทําเปนเอกสาร
แบบฟอรมและตัวอยางไวในคูมือเลมนี้แลว

งานบริหารท่ัวไปหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานดังกลาว จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานในเรื่อง
การลาตอไป

ผูจัดทํา

งานบริหารท่ัวไป
โดย นางสาวณิชนันทน  เนียนสันเทียะ



สารบญั

เรื่อง หนา

ข้ันตอนการบันทึกและตรวจสอบการลาในระบบวันลา (รายวัน)

ข้ันตอนการสรุปบัญชีวันทําการประจําเดือน

ข้ันตอนการสรุปบัญชีวันทําการประจําปงบประมาณ

ข้ันตอนการรายงานวันลาในระบบ Dpis (ขาราชการ ลูกจาง
ประจํา พนักงานราชการ)

Work Flow งานตรวจสอบและรายงานการลาของขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว  และจางเหมาบริการ

แบบฟอรมการลาของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว
และจางเหมาบริการ

บรรณานุกรม

1

5

6

7

10

11

17



1. วัตถุประสงค (Objectives)

เพ่ืออธิบายข้ันตอนรายละเอียดการปฏิบัติงานเก่ียวกับเจาหนาท่ีดูแลระบบการลาของขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และจางเหมาบริการของสํานักงานรัฐมนตรี ใหเปนแนวทาง
เดียวกัน จึงไดจัดทําคูมือนี้ข้ึน

2. ขอบเขต (Scope)

2.1 ผูใชงานคูมือคือเจาหนาท่ีดูแลระบบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว และจางเหมาบริการ หรือผูท่ีสนใจเก่ียวกับเรื่องนี้ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีแทน

2.2 การใชงานในระบบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
และจางเหมาบริการ เชื่อมตออินเตอรเน็ต

2.3 ข้ันตอนการทํางานระบบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
และจางเหมาบริการของสํานักงานรัฐมนตรี แบงออกเปน 3 ชวง คือ รายวัน ประจําเดือน ประจําปงบประมาณ

3. คําจํากัดความ (Definition)
Dpis หมายความวา ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
ลาปวย หมายความวา ลาปวยตามความเปนจริง
ลากิจ หมายความวา ลากิจสวนตัวมีธุระจําเปน
ลาพักผอน หมายความวา ลาพักผอนตามอัธยาศัย

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ (Reponsibilities)

4.1 หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีหรือผูปฏิบัติราชการแทน มีหนาท่ีอนุญาต

4.2 หัวหนากลุมงานหรือหัวหนางาน มีหนาท่ีอนุญาต

4.3 เจาหนาท่ีดูแลระบบ มีหนาท่ีตรวจสอบการลา บันทึกขอมูลในระบบ และรายงานการลา



คูมืองานบุคคล
เก่ียวกับเจาหนาที่ดูแลระบบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง
ช่ัวคราว และจางเหมาบริการ แบงออกเปน 3 ชวง คือ รายวัน ประจําเดือน ประจําป
งบประมาณ

 ข้ันตอนการบันทึกและตรวจสอบการลาในระบบวันลา (รายวัน)

1. เขา URL: http://10.144.33.237/at_login.aspx

Username : admin11
Password : *******

2. เขาหัวขอรายงาน แลวเลือกบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติราชการขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว และจางเหมาบริการ



2

3. เลือกวันท่ีท่ีจะรายงาน แลวกด Preview แลว Print รายงานมาตรวจสอบการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว และจางเหมาบริการ

4. พิมพรายงานเพ่ือตรวจสอบการลาของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว และจางเหมาบริการ
พรอมท้ังรายงานวันลาของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว และจางเหมาบริการ
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5.  บันทึกการมาสาย ลาปวย ลาพักผอน ลากิจของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่ วคราว และ
จางเหมาบริการ ในหัวขอกิจกรรม ใบลา

6. ใสชื่อ เจาหนาท่ี สร. มาสาย ลาปวย ลาพักผอน ลากิจ ในชอง “ชื่อ”
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7. กดเลือกชื่อเจาหนาท่ี สร. แลวเลือกเครื่องหมาย + เพ่ือเพ่ิมรายการ แลวเลือกรายการประเภทการลาเพ่ือใหตรง
ประเภทการลา

8. กดเลือกชองวันท่ีของวันท่ีเริ่มลา ถึงวันท่ีลา แลวเลือกชองคํานวณวัน ตอจากนั้นเลือกปุมบันทึก



5

 ข้ันตอนการสรุปบัญชีวันทําการประจําเดือน

1. เลือกหัวขอรายงานวันลาประจําเดือน

2. เลือกเดือนท่ีจะรายงาน แลวเลือก Preview แลวพิมพรายงานมาเพ่ือตรวจสอบ
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 ข้ันตอนการสรุปบัญชีวันทําการประจําปงบประมาณ

1. เลือกหัวขอรายงานวันลาประจําปงบประมาณ

2. เลือกงบประมาณท่ีจะรายงาน แลวเลือก Preview แลวพิมพรายงานมาเพ่ือตรวจสอบ
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 ข้ันตอนการรายงานวันลาในระบบ Dpis (ขาราชการ ล ูกจางประจํา พนักงานราชการ)
1. เขาระบบสารสนเทศทร ัพยากรบ ุคคลระด ับกรม (DPIS) http://dpis.moj.go.th:89

Username : 0101.1
Password : ****

2. เล ือกเมนู ขอมูลขาราชการ/ล ูกจางประจํา/พนักงานราชการ แลวเลือก P01ขอม ูลบุคคล จากนั้นเล ือก P0110
ประวัติการลา เพ่ือกรอกขอมูลเจาหนาท่ีท่ีจะลา
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3. ใหกรอกชื่อเจาหนาท่ี สร.ท่ีจะบันทึกการลาแลวเลือกคนหาขอมูลการลา เพ่ือเพ่ิมขอมูลการลา

4. เม ื่อเลือกท่ีชื่อของเจาหนาท่ี สร. ระบบจะแสดงประว ัต ิการลา โดยสามารถเพ ิ่ม แกไข ลบ หรือแนบไฟล 
ประว ัติการลาไดโดยใชเครื่องมือตางๆ ท่ีอยูในแตละรายการ
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5. เพ่ิมขอมูล แลวเลือกเพ่ิมขอมูล แลวกรอกขอมูลเจาหนาท่ี สร.ท่ีลา
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Work Flow งานตรวจสอบและรายงานการลาของขาราชการ พนักงานราชการ
ลูกจางช่ัวคราว  และจางเหมาบริการ

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียด เอกสารท่ีเก่ียวของ
1 เขาระบบบัญชีลงเวลา

การปฏิบัตริาชการ
เอกสารแนบ 1

2 รายงานบญัชีลงเวลาการ
ปฏิบตัิราชการ

3 ตรวจสอบวนัลา

4 บนัทกึข้อมลูในระบบ
บญัชีลงเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ

5 เสนอหวัหน้ากลุม่
พิจารณา

6 เสนอหัวหนา สร.
พิจารณา

7 บนัทกึในระบบ Dpis
(กรณี ขรก. พรก. ลจป.)
แล้วเก็บเข้าแฟ้ม

ตรวจสอบวันลา

บันทึกเจาหนาท่ีมาสาย ลาปวย
ลาพักผอน ลากิจ ในระบบ

รายงานวนัลาของข้าราชการ พนกังานราชการ

URL : http://10.144.33.237/at_login.aspx

เสนอหัวหนา สร.
พิจารณา

เก็บเขาแฟม
บันทึกในระบบ
Dpis (กรณี ขรก.

พรก. ลจป.)

เสนอหัวหนา กลุม
พิจารณา
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 แบบฟอรมการลาของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว และจางเหมาบริการ

1. แบบฟอรมการลาปวย ลากิจ ขาราชการ ลูกจางประจํา

2. แบบฟอรมการลาปวย ลากิจ พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว จางเหมา

3. แบบฟอรมการลาพักผอน ขาราชการ ลูกจางประจํา

4. แบบฟอรมการลาพักผอน พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว จางเหมา

5. แบบฟอรมการจดแจงการลงเวลาปฏิบัติราชการ

6. ดาวนโหลดแบบฟอรมตางๆ ไดท่ี https://www.moj.go.th/view/13932



12
เอกสารแนบ 1
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ใบลาพักผอน
เขียนท่ี กระทรวงยุติธรรม
วันท่ี เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขอลาพักผอน
เรียน หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

ขาพเจา ตําแหนง
สังกัด สํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรม
มีวันลาพักผอนสะสม วันทําการ  มีสิทธิลาพักผอนในปนี้อีก วัน   รวมเปน วันทําการ
ขอลาพักผอนตั้งแตวันท่ี ถึงวันท่ี มีกําหนด วัน
ในระหวางลาจะติดตอกับขาพเจาไดท่ี

ขอแสดงความนับถือ

สถิติการลาในปงบประมาณนี้
(ลงชื่อ)

(                                    )

(ลงชื่อ) ผูตรวจสอบ ความเห็นผูบังคับบัญชา
ตําแหนง

วันท่ี / /

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

วันท่ี / /

คําสั่ง อนุญาต ไมอนุญาต

(ลงชื่อ)

ตําแหนง

วันท่ี / /

ลามาแลว
(วันทําการ)

ลาครั้งนี้
(วันทําการ)

รวมเปน
(วันทําการ)

คงเหลือ
(วันทําการ)

หมายเหตุ ท้ังนี้ไดมอบหมายให

ปฏิบัติหนาท่ีแทน

(ลงชื่อ)

ตําแหนง ( )
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ใบลาพักผอน
เขียนท่ี กระทรวงยุติธรรม
วันท่ี เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขอลาพักผอน

เรียน หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

ขาพเจา ตําแหนง
สังกัด สํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรม
มีวันลาพักผอนสะสม วันทําการ  มีสิทธิลาพักผอนในปนี้อีก วัน   รวมเปน วันทําการ
ขอลาพักผอนตั้งแตวันท่ี ถึงวันท่ี มีกําหนด วัน
ในระหวางลาจะติดตอกับขาพเจาไดท่ี

ขอแสดงความนับถือ

สถิติการลาในปงบประมาณนี้
(ลงชื่อ)

(                                    )

(ลงชื่อ) ผูตรวจสอบ ความเห็นผูบังคับบัญชา
ตําแหนง

วันท่ี / /

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

วันท่ี / /

คําสั่ง อนุญาต ไมอนุญาต

(ลงชื่อ)

ตําแหนง

วันท่ี / /

ลามาแลว
(วันทําการ)

ลาครั้งนี้
(วันทําการ)

รวมเปน
(วันทําการ)

คงเหลือ
(วันทําการ)

หมายเหตุ ท้ังนี้ไดมอบหมายให

ปฏิบัติหนาท่ีแทน

(ลงชื่อ)

ตําแหนง
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานรัฐมนตรี    กระทรวงยุติธรรม    โทร.๐ ๒๑๔๑ ๖๔๓๔
ที่ ยธ ๐๑๐๑/ วันที่
เร่ือง ขอจดแจงการลงเวลาการปฏิบัติราชการ

เรียน หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

ดวยขาพเจา............................................................ ตําแหนง .................................................
ระดับ.................................สังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม มีความประสงคขออนุญาตจดแจงการ

ลงเวลาการปฏิบัติราชการ แทนการใชเครื่องสแกนลายเสนเลือดดําบนฝามือ โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ
ดังนี้

๑. ปฏิบัติราชการ วันท่ี ...............................................  เขาเวลา ......................นาฬิกา
สาเหตุ ลืมสแกน

สแกนไมผานทุกเครื่อง
ไปราชการครึ่งวันเชา ตั้งแตเวลา ................น.  ถึงเวลา ................น.
เรื่อง.............................................................................................................
ณ ................................................................................................................

อ่ืนๆ .............................................................................................................
๒. ปฏิบัติราชการ วันท่ี ............................................... ออกเวลา ......................นาฬิกา
สาเหตุ ลืมสแกน

สแกนไมผานทุกเครื่อง
ไปราชการครึ่งวันบาย ตั้งแตเวลา ................น.  ถึงเวลา ................น.
เรื่อง.............................................................................................................
ณ ................................................................................................................

ขออนุญาตออกนอกสถานท่ี ตั้งแตเวลา.....................น. ถึงเวลา...............น.
เนื่องจาก.......................................................................................................
อ่ืนๆ ..............................................................................................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(.................................................)
ตําแหนง........................................................

- ทราบ

อนุญาต

ไมอนุญาต

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
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กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

3. ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธปิระโยชนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2560

4. ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖




