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ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการ
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS) 5.0 เป็นโปรแกรมส่วนบริหารจัดการข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ (DPIS Module) มีการพัฒนาระบบ
ให้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ กรม (DPIS) 5.0 โดยการใช้งานอยู่ ใน
รูปแบบโปรแกรม Web Application เข้าใช้งานผ่านโปรแกรมเวบเบราเซอร์ (Web browser)
สิทธิ์การใช้งานในส่วนของระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการฯ นี้ จําแนกเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ
1) สิทธิ์ผู้ใช้งานระดับตัวบุคคลที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป (บุคลากรภายในหน่วยงาน) สามารถเข้าใช้งาน
ระบบ เพื่อเรียกดูข้อมูลประวัติการมาปฏิบัติราชการของตนเองได้ และสามารถบันทึกคําร้องขอ
ลงเวลาเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาผ่านระบบ DPIS ได้
2) สิทธิ์ผู้ใช้งานระดับตัวบุคคลที่ถูกกําหนดให้ได้รับสิทธิ์ที่ตัวบุคคลเป็น “ผู้ตรวจสอบการลา” หรือ
เรียกบุคคลนั้นว่า “การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลการลง
เวลาของบุคลากรในสังกัดสํานัก/กองภายใต้โครงสร้างหน่วยงานตามมอบหมายงานที่ตนดูแลอยู่
เท่านั้น และมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา รวมถึงจัดการข้อมูล OT และทําสรุปบัญชี
เบิกจ่าย
3) สิทธิ์ผู้ใช้งานระดับกลุ่มผู้ใช้งาน ที่เป็น “การเจ้าหน้าที่ระดับกรม” สามารถบริหารจัดการข้อมูล
บุคลากรในหน่วยงานภายใต้ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการฯ นีท้ ั้งหมด
สําหรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0 ชุดนี้ จะแบ่งเนื้อหาการใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้งานที่จําแนกไว้
3 ระดับข้างต้น โดยผู้ใช้งานแต่ละระดับมีฟังก์ชันและขั้นตอนการทํางานที่จะได้กล่าวถึง ดังต่อไปนี้
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สารบัญ
หน้า
สําหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ข้อมูลส่วนบุคคล
 รอบการมาปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ
คําร้องไม่ได้ลงเวลา
T0204บันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา
 บันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา
 อนุมัติคําร้องไม่ได้ลงเวลา
การลา
P0601 การลา
 บันทึกการลา
 อนุญาตการลา
 ยกเลิกการลา
 อนุมัติการยกเลิกการลา
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ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) 5.0 ที่เป็นการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระดับตัวบุคคลที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งหมายถึง ตัว
บุคคลที่เป็นบุคลากรภายในหน่วยงานไม่ว่าจะในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาโดยLogin เข้า
ระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สามารถทํารายการได้ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

เรียกดูข้อมูลรอบการมาปฏิบัติราชการ
เรียกดูข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
บันทึกคําร้องขอลงเวลา (กรณีเป็นผู้ขออนุญาต)
อนุมัตคิ ําร้องขอลงเวลา (กรณีเป็นผู้อนุมัติคําร้อง)

และจะได้กล่าวถึงหัวข้อการลาในเรื่อง
5) บันทึกการลา (กรณีเป็นผูล้ า)
6) อนุญาตการลา (กรณีเป็นผูอ้ นุมัต)ิ
7) ยกเลิกการลา (กรณีเป็นผูล้ า)
8) อนุญาตการยกเลิกการลา (กรณีเป็นผูอ้ นุมัต)ิ
โดยแต่ละงานที่กล่าวมาข้างต้นมีขั้นตอนการทํางานที่จะได้กล่าวถึง ดังต่อไปนี้
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ข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการฯ นี้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการลง
เวลาหรือประวัติการมาปฏิบัติราชการของตนเองได้ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล โดยรอบการลงเวลา
และข้อมูลการลงเวลาจะอยู่ในแถบแสดงข้อมูลที่ชื่อว่า “รอบการมาปฏิบัติราชการ” และ “ลงเวลา
ปฏิบัติราชการ” ตามลําดับ
การเข้าใช้งานระบบ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงาน Log in เข้าใช้งานโปรแกรมระบบ
DPIS ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตามปกติ เมื่อเข้าสู่ระบบได้สําเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา


รอบการมาปฏิบัติราชการ
จากหน้ าจอแสดงรายละเอี ย ดข้ า ราชการ/ลูก จ้า งประจํา คลิ กเมาส์ ที่ แ ถบ “รอบการมาปฏิ บั ติ
ราชการ” ระบบจะแสดงประวัติข้อมูลรอบการมาปฏิบัติราชการที่ผู้ดูแลระบบได้กําหนดไว้ให้ โดย
รายการที่ใช้เป็นข้อมูลรอบการลงเวลาปัจจุบันจะแสดงเป็นตัวหนังสือสีน้ําเงิน ตัวอย่างแสดงดังรูป

รูปที่ P0101-1รอบการมาปฏิบัติราชการ


ข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ
จากหน้าจอแสดงรายละเอียดข้าราชการ/ลูกจ้างประจําคลิกเมาส์ที่แถบ “ลงเวลาปฏิบัติราชการ”
ระบบจะแสดงข้อมูลรายการลงเวลาในแต่ละวัน โดยมีข้อมูลที่สามารถเรียกดูได้ 2 ลักษณะด้วยกัน
คือ ข้อมูลการลงเวลา และข้อมูลประวัติการลงเวลา
1) แถบ “ข้อมูลการลงเวลา” ระบบจะแสดงข้อมูลการลงเวลาที่ผู้ใช้งานได้มีการสแกนเข้า-ออกที่
เครื่องบันทึกเวลาโดยเป็นข้อมูลที่การเจ้าหน้าที่ระดับกรมยังไม่ประมวลผลปิดรอบข้อมูล
สําหรับข้อมูลการลงเวลาที่แสดงให้ทราบนั้น มาจากข้อมูลการสแกนลงเวลา คําร้องขอลงเวลา
การปรับตั้งค่าเวลาสาย (เฉพาะวัน เช่น วันฝนตกหนัก) การบันทึกยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องลง
เวลา รวมถึงข้อมูลที่การเจ้าหน้าที่ปรับปรุงเวลาให้เป็นพิเศษในกรณีที่พบหรือเกิดข้อผิดพลาด
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ใดๆ โดยระบบจะประมวลผลข้อ มูล ดั งกล่ าวตามรอบเวลาของแต่ ล ะบุ คคลที่ ได้กํา หนดไว้
ตัวอย่างข้อมูลแสดงดังรูป

A

B

C

รูปที่ P0101-2ข้อมูลการลงเวลา
A พื้นที่สําหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรอบการลงเวลาของบุคคลนั้นๆ
B พื้ น ที่ สํ า หรับ แสดงข้ อ มู ล วั น -เวลาที่ เกิ ด ขึ้ น จริงที่ ได้ มี ก ารสแกนข้ อ มู ล ที่ เครื่อ งบั น ทึ ก เวลา
(เฉพาะข้อมูลวันนี้)
C พื้นที่สําหรับแสดงข้อมูลการลงเวลาในแต่ละวันที่ยังไม่ได้มีการประมวลผลปิดรอบข้อมูล โดย
ระบบจะประมวลผลให้ทราบเบื้องต้นว่าการลงเวลาในครั้งนั้นๆ สถานะการลงเวลาเป็น ปกติ
สาย ขาดราชการ หรือไม่ได้ลงเวลา
- สถานะ “ขาดราชการ” จะแสดงใน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ไม่พบว่ามีข้อมูลการสแกนลง
เวลา หรือคําร้องขอลงเวลา หรือข้อมูลการลา และ กรณีที่ 2 พบข้อมูลการสแกนลงเวลา
แต่เวลาดังกล่าวเลยเกณฑ์ระยะเวลาสายที่ได้กําหนดไว้
- สถานะ “ไม่ได้ลงเวลา” จะเกิดในกรณีที่ระบบกําหนดให้มีการสแกนทั้งลงเวลาเข้าและลง
เวลาออก แต่ระบบประมวลผลข้อมูลได้เพียงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น
หมายเหตุ
(1)

คอลั ม น์ “สถานะการลา” แสดงข้ อ มู ล ให้ ท ราบว่า วั น
ดังกล่าวได้มีการลาหยุดไว้หรือไม่ เป็นการลาประเภทใด เป็นการลาทั้งวัน ครึ่งเช้า หรือ
ครึ่งบ่าย
(2)
คอลั ม น์ “สถานะวั น ” แสดงข้ อ มู ล ให้ ท ราบว่ า วั น
ดังกล่าวเป็นวันหยุด หรือวันทํางาน

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.

ข้อมูลบุคคล - 2

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0

ข้อควรทราบ
การสแกนลงเวลาเข้า-ลงเวลาออกของบุคคลแต่ละรอบ มีเงื่อนไขเวลาที่แตกต่างกันตามรอบ
เวลาที่ถูกกําหนด แต่จะมีข้อมูลที่ทุกท่านควรทราบเป็นแนวทางในการสแกนเวลาเข้า-ออก
เหมือนกัน ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามที่ระบบแจ้งบนหน้าจอส่วนพื้นที่ ( A ) นั่นคือ
(1) “ลงเวลาได้ตั้งแต่” เป็นช่วงเวลาที่กําหนดให้สามารถสแกนลงเวลาเข้างานได้ โดยถ้าสแกน
อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว สถานะการลงเวลาจะเป็น “ปกติ”
(1.1) กรณีสแกนก่อนช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะไม่นําข้อมูลมาประมวลผล ถือว่ายังไม่ได้
สแกนเวลาเข้างาน
(1.2) กรณี ส แกนหลั งช่ว งเวลาดังกล่ า ว เมื่ อประมวลผลจะได้ส ถานะการลงเวลาเป็ น
“สาย” หรือ “ขาดราชการ” ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กําหนดไว้
(2) “สแกนออกได้ตั้งแต่” เป็นช่วงเวลาที่กําหนดให้สามารถสแกนลงเวลากลับได้ (กรณีที่ต้อง
สแกนลงเวลาทั้งเข้าและออก) โดยถ้าสแกนอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว สถานะการลงเวลาจะ
เป็น “ปกติ”
(2.1) กรณี ส แกนก่อนช่ว งเวลาดังกล่า ว เมื่ อประมวลผลจะได้ ส ถานะการลงเวลาเป็ น
“ออกก่อน”
(2.2) กรณีสแกนหลังช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะไม่นําข้อมูลมาประมวลผล โดยจะถือว่า
ยังไม่ได้สแกนเวลากลับ
(3) “กรณีลาครึ่งวันแรกลงเวลาเข้างานได้ไม่เกิน” (กรณีลาเช้า ลงเวลาเข้างานได้ไม่เกิน) เป็น
เวลาที่กําหนดให้สแกนลงเวลาเข้างานได้ไม่เกินเวลาที่กําหนด โดยหากสแกนหลังเวลา
ดังกล่าว สถานะการลงเวลาจะเป็น “ขาดราชการ”
(4) “กรณีลาครึ่งวันหลังลงเวลาออกได้หลังเวลา” (กรณีลาบ่าย ลงเวลาออกได้หลังเวลา) เป็น
เวลาที่ กํ า หนดให้ ส แกนเวลากลั บ ได้ ห ลั งจากเวลาที่ กํ า หนด โดยหากสแกนก่ อ นเวลา
ดังกล่าว สถานะการลงเวลาจะเป็น “ออกก่อน”
(5) “รูปแบบการลงเวลา” กรณีรูปแบบกําหนดเป็น ลงเวลามา เวลากลับระบบลงให้อัตโนมัติ
1) แถบ “ข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารลงเวลา” ระบบจะแสดงข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นการประมวลผลและการ
เจ้า หน้ าที่ ระดับ สํา นั ก /กอง (ผู้ต รวจสอบการลา) ได้ ยืน ยั น ข้อ มู ล การลงเวลาประจํ า เดื อ น
เรียบร้อยแล้ว
การเรียกดูข้อมูลประวัติการลงเวลา ผู้ใช้งานสามารถกําหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการเรียกดูได้ โดย
การกําหนดช่วงวันที่ที่สนใจ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ]

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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รูปที่ P0101-3 ข้อมูลประวัติการลงเวลา

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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คําร้องไม่ได้ลงเวลา
ในกรณีที่ไม่ได้สแกนลงเวลาเข้า-เวลาออกหรือกรณีที่ต้องการขอออกก่อนเวลา ผู้ใช้งานทั่วไปที่
เป็นบุคลากรในหน่วยงาน สามารถบันทึกคําร้องฯ และขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาได้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ โดยข้อมูลขอลงเวลาดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาได้ทํารายการอนุมัติหรืออนุญาตแล้ว
เท่านั้น
สํ า หรั บ ฟั ง ก์ ชั น งานคํ า ร้ อ งไม่ ได้ ล งเวลานี้ นอกจากผู้ ใช้ งานทํ า รายการบั น ทึ ก คํ า ร้อ งและ
ผู้บังคับบัญชาเข้าระบบทํารายการอนุมัติด้วยตนเองแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในฐานะการเจ้าหน้าที่ระดับกรม
และการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) สามารถทํารายการแทนบุคคลอื่นได้ทั้งเป็นผู้ที่
ขออนุมัติ และผู้อนุมัติด้วย
T0204บันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา
ฟังก์ชันงานบัน ทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลาเปิดให้ผู้ใช้งานทุกคนในระบบได้บันทึกคําร้องและขอ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ไม่ได้ลงเวลาเข้า-ออกงานหรือกรณีที่ขอออกก่อนเวลา
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T02 จัดการข้อมูลการลงเวลา >>T0204บันทึก
คําร้องไม่ได้ลงเวลาระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ T0204-1หน้าจอบันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา
A พื้ น ที่ สํ าหรับ ทํ ารายการบัน ทึ ก คํา ร้อ งไม่ ได้ ล งเวลาหรือ ขออนุญ าตออกก่อนเวลา (หน้ าจอ
ตัวอย่าง Log in ด้วยผู้ใช้งานทั่วไป) กรณีที่เป็นการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบ
การลา) หรือ การเจ้าหน้าที่ระดับกรม จะสามารถเลือกรายชื่อบุคคลอื่นได้ และสามารถบันทึก
ผลการอนุมัติแทนได้
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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B พื้นที่สําหรับทํารายการค้นหาและแสดงรายการข้อมูลคําร้องไม่ได้ลงเวลา โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลเฉพาะรายการของตนเอง หรือรายการที่ตนเองเกี่ยวข้องในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือก
ให้เป็นผู้อนุมัติคําร้อง ยกเว้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในฐานะการเจ้าหน้าที่ระดับกรม และการเจ้าหน้าที่
ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลของบุคคลอื่นในสังกัดได้


บันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ชื่อ-สกุล
ระบบจะแสดงชื่อ-สกุลของผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรที่ Log in
เข้าสู่ระบบแต่ในกรณีที่ Log inเป็นการเจ้าหน้าที่ระดับกรม
หรือการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา)
จะสามารถเลือกรายชื่ออื่นเพื่อทํารายการได้
 วันที่ยื่นคําร้อง
ระบุวันที่โดยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอกค่าในรูปแบบ
วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.)(ระบบให้ค่าเริ่มต้นเป็นวันปัจจุบัน)
 ขออนุญาตลงเวลาในวันที่
ระบุวันทีท่ ี่ต้องการขออนุญาตลงเวลาโดยการคลิกเมาส์
เลือก หรือกรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.)
 รอบการลงเวลา
ระบบจะแสดงรอบที่ได้รับการกําหนดไว้ให้ แต่ในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีรอบการทํางานมากกว่า 1 รอบในเวลา
เดียวกัน ให้เลือกรอบการลงเวลาที่ต้องการขออนุญาต
(*กรณีไม่ปรากฏรอบการลงเวลา แสดงว่าท่านยังไม่ได้ถูก
กําหนดรอบการทํางานและระบบจะไม่อนุญาตให้ทํา
รายการบันทึกคําร้อง กรุณาติดต่อการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบ)
กรณีขอลงเวลา
 เวลาเข้า


เวลาออก



เนื่องจาก

กรณีขอออกก่อนเวลา
 ขอออกก่อน


สาเหตุ

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.

คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หน้ารายการ “เวลาเข้า” และ
ระบุเวลาเข้าจากตัวเลือกเวลา
คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หน้ารายการ “เวลาออก” และ
ระบุเวลาออกจากตัวเลือกเวลา
คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หน้ารายการที่ต้องการระบุ
เหตุผล หรือระบุเหตุผลที่ขอลงเวลา
คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หน้ารายการ “ขอออกก่อน”
และระบุเวลาขอออกก่อนจากตัวเลือกเวลา
ระบุสาเหตุที่ต้องการขออนุญาตออกก่อนเวลา
คลิกเมาส์เลือกผู้บังคับบัญชาที่ต้องการขออนุญาต กรณี
ต้องการยกเลิกค่าที่เลือกไว้ ให้คลิก
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คลิกเมาส์เลือกผู้บังคับบัญชาที่ต้องการขออนุมัติ กรณี
ต้องการยกเลิกค่าที่เลือกไว้ ให้คลิก
2) กดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือที่ระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]


ผู้อนุมัติ/อนุญาต

หมายเหตุ
(1) ระบบไม่อนุญาตให้ทํารายการขอลงเวลาออก พร้อมกับขออนุญ าตออกก่อนเวลาปฏิบัติ
ราชการ
(2) กรณีที่การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) ประมวลผลและยืนยันข้อมูล
การลงเวลาแล้ว
(2.1) ระบบจะล้อคไม่ให้บันทึกคําร้องขอลงเวลา บันทึกใบลาออนไลน์ และบันทึกประวัติ
การลา ของเดือนนั้นๆ
(2.2) หากต้ อ งการเปิ ด สิ ท ธิ์ ให้ บั น ทึ กคํ า ร้อ งฯ ใบลาออนไลน์ ป ระวัติ ก ารลาของเดื อ น
ดังกล่าวได้การเจ้าหน้าที่ระดับกรมต้องทําการปลดล้อคข้อมูลการลงเวลาของรอบ
นั้นก่อน
(2.3) กรณี ที่ มี ก ารบั น ทึ ก คํ า ร้ อ งฯ ใบลาออนไลน์ ประวั ติ ก ารลาหลั ง จากที่ มี ก าร
ประมวลผลไปแล้ว การเจ้าหน้าที่ระดับ สํานัก/กอง (ผู้ต รวจสอบการลา) ต้องทํา
รายการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาอีกครั้ง เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลใหม่


อนุมัติคําร้องไม่ได้ลงเวลา
กรณีผู้ใช้งานระดับผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็นผู้อนุมัติคําร้องฯ ทําการ Log in เข้าใช้ระบบ
หรือ กรณีได้รับสิทธิ์เป็นการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) หรือ การเจ้าหน้าที่
ระดับกรม จะเห็นรายการข้อมูลคําร้องฯ “รออนุมัติ” ตัวอย่างข้อมูลแสดงดังภาพ

รูปที่ T0204-2หน้าจอแสดงรายการคําร้องไม่ได้ลงเวลา

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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ผู้ใช้งานระดับผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ลงความเห็นรับรอง หรือเป็นผู้อนุมัติคําร้องฯ
สามารถทําการรับรองหรืออนุมัติคําร้องได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1ทํารายการรับรองหรืออนุมัติที่รายการแสดงข้อมูลรออนุมัติ
1) ในรายการแสดงข้อมูลคําร้องไม่ได้ลงเวลา คอลัมน์ “ความเห็น (ชั้นต้น)” และ “อนุมัติ” จะ
ปรากฏ ในรายการที่ตนถูกเลือกให้เป็นผู้ลงความเห็นรับรองหรือผู้อนุมัติคําร้องฯ ของ
รายการดังกล่าว
2) ทําเครื่องหมาย ในรายการที่ต้องการรับรองหรืออนุมัติ (ได้สิทธิ์ตามรายชื่อที่ถูกเลือกให้เป็นผู้
ลงความเห็นรับรองหรือเป็นผู้อนุมัติ)
3) กดปุ่ม [ บันทึก ] ในคอลัมน์ที่รับรองหรืออนุมัติรายการคําร้องฯ ดังกล่าว เพื่อบันทึกข้อมูล
รูปแบบที่ 2ทํารายการรับรอง/ไม่รับรองหรืออนุมัติ/ไม่อนุมัติที่หน้าจอแก้ไขข้อมูลคําร้องฯ
1) คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการเพื่อปรับปรุงเวลา จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ T0204-3หน้าจออนุมัติคําร้อง
2) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น


ขอรับรองว่า

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  เพื่อรับรอง หรือ ไม่
รับรอง
กรอกคํารับรอง กรณีให้คํารับรอง

ผู้อนุมัติ/อนุญาต
 ความเห็นผู้อนุมัติ/อนุญาต

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  เพื่ออนุมัติ/อนุญาต
หรือ ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต
 เนื่องจาก
กรอกเหตุผล กรณีไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต
3) กดปุ่ม[ แก้ไข ] เพื่อบันทึกรายการ หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือที่ระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ยกเลิก ]
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การลา
ฟังก์ชันงานลาเปิดให้ผู้ใช้งานทุกคนในระบบที่เป็นบุคลากรของหน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูล
การลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนผ่านระบบลาออนไลน์ได้ โดยข้อมูลการลาดังกล่าวจะผ่านขั้นตอน
ให้ผู้ตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชา ผู้อนุญาตการลา ทํารายการลงความเห็นหรืออนุญาต/ไม่อนุญาต และ
ข้อมูลประวัติการลาจะมีผ ลสมบูรณ์ เมื่อมีผู้อนุญ าตการลา ทํารายการลงความเห็นหรืออนุญ าต/ไม่
อนุญาตแล้วเท่านั้น
นอกจากผู้ใช้งานจะสามารถทํารายการลาผ่านระบบได้แล้วยังรวมถึงสามารถทํารายการยกเลิก
การลาในกรณีที่ได้รับอนุญาตแล้วได้อีกด้วย (กรณียังไม่ได้อนุญาต ผู้ใช้งานสามารถทํารายการยกเลิกได้
อยู่แล้ว) โดยการยกเลิกนี้สามารถยกเลิกวันลาทุกวันของการลาครั้งนั้นๆ หรือยกเลิกวันลาเฉพาะวันของ
รายการนั้นๆ ได้ แต่กรณีนี้จะต้องได้รับการอนุมัติยกเลิกการลาก่อนข้อมูลการยกเลิกจึงจะสมบูรณ์และ
ประวัติการลาจึงจะถูกลดวันลาออกไป
สิทธิ์ระดับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทํารายการบันทึกการลาและผู้ตรวจสอบการลา ผู้บังคับบัญชา
เข้าระบบทํารายการตรวจสอบ และอนุญาตด้วยตนเองแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในฐานะการเจ้าหน้าที่ระดับ
กรม และการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) สามารถตรวจสอบและเข้าดูรายละเอียด
การบันทึกข้อมูลขอลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนเองได้
ในกรณี ทํารายการเพื่อลาป่วย ลากิจส่วนตัว ผู้ใช้งานสามารถเลือกลาคร่อมรอบหรือคร่อม
ปีงบประมาณได้ แต่ในส่วนของการลาพักผ่อนจะอนุญาตให้ลาคร่อมรอบได้เท่านั้น ไม่สามารถลาคร่อม
ปีงบประมาณได้ และในกรณีที่การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) ประมวลผลและ
ยืนยันข้อมูลการลงเวลาประจําเดือนไปแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้ทํารายการบันทึก ยกเลิกข้อมูลการ
ลา หรือการบันทึกลงความเห็น อนุญาตการลาของเดือนดังกล่าวได้
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P0601 การลา
จากเมนูข้อมูลบุคคล เมื่อคลิกที่เมนูย่อย P06 การลา/สาย >> P0601 การลา ระบบจะแสดง
หน้าจอดังรูป

รูปที่ P0601-1 หน้าจอบันทึกและแสดงรายการการลา
A พื้นที่สําหรับทํารายการบันทึกข้อมูลการลา
B พื้นที่สําหรับทํารายการค้นหาและแสดงรายการข้อมูลการลา โดยเมื่อเข้ามาเมนูนี้ในครั้งแรก
ระบบจะแสดงข้อมูลรออนุญาต เฉพาะรายการของตนเอง หรือรายการที่ตนเองเกี่ยวข้องใน
ฐานะเป็นผู้ตรวจสอบการลา หรือผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็นตรวจสอบข้อมูล ลงความเห็น
หรือเป็นผู้อนุญ าต ยกเว้นผู้ที่ได้รับ สิทธิ์ในฐานะการเจ้าหน้าที่ระดับกรม และการเจ้าหน้าที่
ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลและเรียกดูรายละเอียด
การลาของบุคคลอื่นในสังกัดได้


บันทึกการลา
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ชื่อ-สกุล
ระบบจะแสดงชื่อ-สกุลของผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรที่ Log in
เข้าสู่ระบบ แต่ในกรณีที่ Log in เป็นการเจ้าหน้าที่ระดับ
กรมหรือการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการ
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ลา) จะสามารถเลือกรายชื่อบุคคลอื่นในสังกัดเพื่อทํา
รายการแทนได้
 ประเภทการลา
เลือกประเภทการลา (ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน)
จากรายการเลือก
 ตั้งแต่วันที่
ระบุวันทีเ่ ริ่มต้นที่ต้องการลา โดยการคลิกเมาส์เลือก หรือ
กรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) และระบุตัวเลือก
วันลา (ทั้งวัน ครึ่งวันเช้า ครึ่งวันบ่าย) จากรายการเลือก
 ถึงวันที่
ระบุวันทีส่ ิ้นสุดที่ต้องการลา โดยการคลิกเมาส์เลือก หรือ
กรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) และระบุตัวเลือก
วันลา (ทั้งวัน ครึ่งวันเช้า ครึ่งวันบ่าย) จากรายการเลือก
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เลือกรายชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ที่ต้องการให้ลงความเห็น
ควรอนุญาต/ไม่ควรอนุญาต จากรายการเลือก โดยการคลิก
เมาส์ [ เลือก ]
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป
เลือกรายชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป ที่
ต้องการให้ลงความเห็นควรอนุญาต/ไม่ควรอนุญาต จาก
รายการเลือก โดยการคลิกเมาส์ [ เลือก ]
 ผู้ตรวจสอบการลา
เลือกรายชื่อผู้ตรวจสอบการลา ที่ต้องการให้ตรวจสอบ
ข้อมูลจากรายการเลือก โดยการคลิกเมาส์ [ เลือก ]
 ผู้อนุญาตการลา
เลือกรายชื่อผู้อนุญาตการลา ที่ต้องการให้ลงความเห็นควร
อนุญาต/ไม่ควรอนุญาต จากรายการเลือก โดยการคลิก
เมาส์ [ เลือก ]
 เนื่องจาก
กรอกเหตุผลที่ลา ในกรณีที่ลาป่วย หรือลากิจส่วนตัว
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ระหว่างลา
กรอกที่อยูห่ รือข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ระหว่างลา
 จํานวนวันลา
คํานวณวันลา โดยการคลิกเมาส์ [คํานวณวัน ]
2) กดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือที่ระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]
หมายเหตุ
(1) กรณีลาป่วย ลากิจส่วนตัว สามารถลาคร่อมรอบการลา และคร่อมรอบปีงบประมาณได้
(2) กรณีลาพักผ่อน สามารถลาคร่อมรอบการลาได้ แต่ไม่อนุญาตให้ลาคร่อมปีงบประมาณ
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อนุญาตการลา
กรณีผู้ใช้งานระดับผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็นผู้อนุญาตการลา ผู้ลงความเห็น หรือผู้ตรวจสอบ
การลา เมื่อทําการ Log in เข้าใช้ระบบ หรือ กรณีได้รับสิทธิ์เป็นการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้
ตรวจสอบการลา) หรือ การเจ้าหน้าที่ระดับกรม จะเห็นรายการข้อมูลการลา “รออนุญาต”
ตัวอย่างข้อมูลแสดงดังภาพ

รูปที่ P0601-2 หน้าจอแสดงรายการการลา
ผู้ใช้งานระดับผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็นผู้อนุญาต ผูล้ งความเห็น หรือเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
การลา สามารถทํารายการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ทํารายการตรวจสอบข้อมูล ลงความเห็น หรืออนุญาตที่รายการแสดงข้อมูลรออนุญาต
1) ในรายการแสดงข้อมูลการลา คอลัมน์ “ตรวจสอบ” “ความเห็น (ชั้นต้น)” “ความเห็น(เหนือ
ขึ้นไป)” และ “อนุมัติ” จะปรากฏสัญลักษณ์ ในรายการที่ตนถูกเลือกให้เป็นผูต้ รวจสอบ
หรือผูล้ งความเห็นของรายการดังกล่าว
2) ทําเครื่องหมาย ในรายการที่ต้องการบันทึกผลตรวจสอบ ลงความเห็นอนุญาต หรืออนุญาต
(ได้สิทธิ์ตามรายชื่อที่ถูกเลือกให้เป็นผูต้ รวจสอบ ผูล้ งความเห็น หรือเป็นผู้อนุญาต)
3) กดปุ่ม [ บันทึก ] ในคอลัมน์ตรวจสอบ ลงความเห็น หรืออนุญาตดังกล่าว เพื่อบันทึกข้อมูล
โดยการบันทึกในรูปแบบนี้ ระบบจะบันทึกวันที่ตรวจสอบ วันที่ลงความเห็น วันที่อนุญาตเป็น
วันปัจจุบันที่ทํารายการให้อัตโนมัติ
รูปแบบที่ 2 ทํารายการตรวจสอบข้อมูล ลงความเห็น หรืออนุญาตที่หน้าจอแก้ไขข้อมูลการลา
1) คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการบันทึกข้อมูล จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการข้อมูล
การลา สําหรับส่วนทีผ่ อู้ นุญาต ผูล้ งความเห็น หรือเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลการลาต้องทํารายการ
แสดงข้อมูล ดังรูป

รูปที่ P0601-2 หน้าจอความเห็นของผู้อนุญาต ผูล้ งความเห็น หรือผู้ตรวจสอบข้อมูล
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2) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น


วันที่ลงความเห็น

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการ
เพื่อลงความเห็นควรอนุญาต หรือ ไม่เห็นควรอนุญาต
ระบุวันที่ลงความเห็นโดยการคลิกเมาส์เลือก หรือ
กรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ในกรณีที่
ไม่ใช่วันที่ระบบตั้งค่าให้

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป
 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป
คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้า
ตัวเลือกที่ต้องการ เพื่อลงความเห็นควรอนุญาต หรือ
ไม่เห็นควรอนุญาต
 วันที่ลงความเห็น
ระบุวันที่ลงความเห็นโดยการคลิกเมาส์เลือก หรือ
กรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ในกรณีที่
ไม่ใช่วันที่ระบบตั้งค่าให้
ผู้ตรวจสอบการลา
 ความเห็นผู้ตรวจสอบการลา


วันที่ตรวจสอบ

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการ
เพื่อระบุว่า ตรวจสอบแล้ว หรือ ยังไม่ตรวจสอบ
ระบุวันที่ตรวจสอบ โดยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอก
ค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ในกรณีที่ไม่ใช่
วันที่ระบบตั้งค่าให้

ผูอ้ นุญาตการลา
 ความเห็นผูอ
้ นุญาตการลา

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการ
เพื่อลงความเห็น อนุญาต หรือ ไม่อนุญาต
 วันทีอ
่ นุญาต
ระบุวันที่ตรวจสอบ โดยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอก
ค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ในกรณีที่ไม่ใช่
วันที่ระบบตั้งค่าให้
3) กดปุ่ม[ แก้ไข ] เพื่อบันทึกรายการ หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือที่ระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ยกเลิก ]
หมายเหตุ
สิ ท ธิ์ ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แต่ ล ะส่ ว นนี้ อ ยู่ ที่ ว่ า ผู้ ใ ช้ ง านที่ Login เข้ า มานั้ น ถู ก เลื อ กให้ เ ป็ น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป ผู้ตรวจสอบการลา หรือผู้อนุญาตการลา
โดยแต่ละคนจะไม่สามารถทํารายการแทนกันได้ ยกเว้นผู้ใช้งานที่เป็นสิทธิ์ระดับ Admin การ
เจ้าหน้าที่ หรือการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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ยกเลิกการลา
ผู้ใช้งานสามารถทํารายการยกเลิกการลาของตนเองได้ทั้งรายการลาที่ยังไม่ผ่านการอนุญ าตหรือ
รายการลาที่ผ่านการอนุญาตแล้ว โดยการยกเลิกการลานี้สามารถยกเลิกวันลาทุกวันของรายการ
นั้นๆ หรือยกเลิกเฉพาะวันที่ลาก็ได้
กรณีที่เป็นการยกเลิกวันลาที่ผ่านการอนุญ าตไปแล้ว ข้อมูล การยกเลิกนี้จ ะต้องผ่านขั้น ตอนให้
ผู้ตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชา ผู้อนุญาตการลา ทํารายการลงความเห็นหรืออนุญาต/ไม่อนุญาตก่อน
และข้อมูลประวัติการลาของคนๆ นั้น จะมีผลเปลี่ยนแปลงในส่วนของวันลาก็ต่อเมื่อผู้อนุญาตการ
ลาได้ทํารายการอนุญาตการยกเลิกการลาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
จากหน้าจอแสดงรายการลา ผู้ใช้งานสามารถทํารายการยกเลิกการลาของตนเองได้ ดังนี้
1) คลิกเมาส์ทสี่ ัญลักษณ์
ในคอลัมน์ “ยกเลิกใบลา” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

2) เลือกทํารายการยกเลิกวันลาทุกวัน หรือเฉพาะวันจากตัวเลือกปุ่มการทํางาน
• กรณียกเลิกวันลาทุกวัน
ให้กดปุ่ม [ยกเลิกวันลาทุกวันของรายการนี้] ระบบจะ
ทําการยกเลิกการลาทุกวันของรายการนั้นๆ
• กรณียกเลิกวันลาเฉพาะวัน
ให้กดปุ่ม [ยกเลิกวันลาเฉพาะวันของรายการนี้] จะ
ปรากฏหน้าจอให้ยกเลิกการลา ดังรูป

รูปที่ P0601-3 หน้าจอยกเลิกการลาเฉพาะวันของรายการ

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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3) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ตั้งแต่วันที่
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงวันลาเริ่มต้น ให้ระบุวันที่ลา
เริ่มต้นที่ต้องการใหม่จากรายการเลือก
 ถึงวันที่
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดวันลา ให้ระบุวันที่สิ้นสุด
วันลาที่ต้องการใหม่จากรายการเลือก
 จํานวนวันลา
คํานวณวันลา โดยการคลิกเมาส์ [คํานวณวัน ] เพื่อให้
ระบบคํานวณจํานวนวันลาให้ใหม่
4) กดปุ่ม[ แก้ไข ] เพื่อบันทึกรายการ กรณีไม่ต้องการทํารายการให้คลิกเมาส์ที่ [x] มุมขวาบน
ของหน้าจอ


อนุญาตการยกเลิกการลา
กรณีรายการลาที่เคยได้รับการอนุญาตแล้ว เมื่อผู้ลาทํารายการยกเลิกการลา ข้อมูลการยกเลิกนี้จะ
ถูกส่งมาในสถานะ “รออนุญ าต” โดยรายการที่เป็นการขอยกเลิกการลารายการข้อมูลรายการ
ดังกล่าวจะแสดงเป็นตัวหนาและมีสัญลักษณ์ “[*]” สีแดงท้ายชื่อ-สกุล เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทํา
รายการอนุญาตรายการขอยกเลิกการลาลานั้นๆ ก่อน ข้อมูลการยกเลิกดังกล่าวจึงจะมีผลสมบูรณ์
ดังนั้นผู้ใช้งานระดับผู้บังคับบัญชาที่ถูกเลือกให้เป็นผู้อนุญาตการลา ผู้ลงความเห็น หรือผู้ตรวจสอบ
การลา เมื่อทําการ Log in เข้าใช้ระบบ หรือ กรณีได้รับสิทธิ์เป็นการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้
ตรวจสอบการลา) หรือ การเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ กรม จะเห็ น รายการข้ อ มู ล การลา “รออนุ ญ าต”
ตัวอย่างข้อมูลแสดงดังภาพ ตัวอย่างข้อมูลแสดงดังภาพ

รูปที่ P0601-4 หน้าจอแสดงรายการใบลา
แสดงในคอลัมน์ “ยกเลิก” หมายถึง รายการดังกล่าวเป็นรายการลาที่ขอยกเลิกวันลา
เฉพาะวัน และได้รับการอนุญาตยกเลิกการลาแล้ว
แสดงในคอลัมน์ “ยกเลิก” หมายถึง รายการดังกล่าวเป็นรายการลาที่ขอยกเลิกวันลา
ทุกวันทั้งรายการ
แสดงในคอลัมน์ “ยกเลิกใบลา” เป็นไอคอนสําหรับทํารายการยกเลิกการลา

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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แสดงในคอลัมน์ “ยกเลิ กใบลา” หมายถึง รายการดังกล่ าวผู้ล าขอยกเลิกและอยู่
ระหว่างรออนุญาตการยกเลิก
แสดงในคอลัมน์ “ยกเลิกใบลา” หมายถึง รายการดังกล่าวเป็นรายการขอยกเลิกการ
ลาทุกวันแล้ว และได้รับการอนุญาตเรียบร้อย
ผู้ใช้งานที่เป็นผู้บังคับบัญชาสามารถทําการอนุญ าตการยกเลิกการลาได้เช่นเดียวกับการอนุญาต
การลา แต่หากต้องการเรียกดูรายละเอียดสามารถทําได้ ดังนี้
1) คลิกสัญลักษณ์ ในรายการรออนุญาตการขอยกเลิกการลา จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ P0601-5 หน้าจออนุญาตการยกเลิกใบลา
2) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น


วันที่ลงความเห็น

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการ
เพื่อลงความเห็นควรอนุญาต หรือ ไม่เห็นควรอนุญาต
ระบุวันที่ลงความเห็นโดยการคลิกเมาส์เลือก หรือ
กรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ในกรณีที่
ไม่ใช่วันที่ระบบตั้งค่าให้

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป
 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป
คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้า
ตัวเลือกที่ต้องการ เพื่อลงความเห็นควรอนุญาต หรือ
ไม่เห็นควรอนุญาต
 วันที่ลงความเห็น
ระบุวันที่ลงความเห็นโดยการคลิกเมาส์เลือก หรือ
กรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ในกรณีที่
ไม่ใช่วันที่ระบบตั้งค่าให้
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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ผู้ตรวจสอบการลา
 ความเห็นผู้ตรวจสอบการลา


วันที่ตรวจสอบ

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการ
เพื่อระบุว่า ตรวจสอบแล้ว หรือ ยังไม่ตรวจสอบ
ระบุวันที่ตรวจสอบ โดยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอก
ค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ในกรณีที่ไม่ใช่
วันที่ระบบตั้งค่าให้

ผู้อนุญาตการลา
 ความเห็นผู้อนุญาตการลา

คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าตัวเลือกที่ต้องการ
เพื่อลงความเห็น อนุญาต หรือ ไม่อนุญาต
 วันทีอ
่ นุญาต
ระบุวันที่ตรวจสอบ โดยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอก
ค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ในกรณีที่ไม่ใช่
วันที่ระบบตั้งค่าให้
3) กดปุ่ม[ แก้ไข ] เพื่อบันทึกรายการ หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้กด
ปุ่ม [ ยกเลิก ]
หมายเหตุ
สิ ท ธิ์ ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แต่ ล ะส่ ว นนี้ อ ยู่ ที่ ว่ า ผู้ ใ ช้ ง านที่ Login เข้ า มานั้ น ถู ก เลื อ กให้ เ ป็ น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือขึ้นไป ผู้ตรวจสอบการลา หรือผู้อนุญาตการลา
โดยแต่ละคนจะไม่สามารถทํารายการแทนกันได้ ยกเว้นผู้ใช้งานที่เป็นสิทธิ์ระดับ Admin การ
เจ้าหน้าที่ หรือการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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สารบัญ
หน้า
สําหรับผูต้ รวจสอบการลา
ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา
 T0301 ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา
 T0303 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา
จัดการข้อมูลการลงเวลา
 T0202 กําหนดบุคคลที่ไม่ลงเวลา
 T0203 กําหนดบุคคลที่ทํา OT
 T0204 บันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา
 T0205 ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา - 1
ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา - 2
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 5
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 8
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 16
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 16

สารบัญ

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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สําหรับผู้ใช้งานระดับตัวบุคคลที่ถูกกําหนดให้ได้รับสิทธิ์ที่ตัวบุคคลเป็น “ผู้ตรวจสอบการลา”
หรือเรีย กบุคคลนั้ น ว่า “การเจ้า หน้า ที่ร ะดับ สํา นั ก/กอง” ซึ่ง Login เข้า ระบบด้ว ยหมายเลขบั ต ร
ประชาชน 13 หลักเช่นเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถทํารายการได้นอกเหนือจากที่ผู้ใช้งานทั่วไปทํา
รายการได้ โดยมีงานทีต่ ้องทําดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา
ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของบุคลากรในสังกัด
กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
กําหนดบุคคลที่ทํา OT ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล OT และสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT
ประมวลผลและยืนยันข้อมูลการลงเวลา

โดยแต่ละงานมีขั้นตอนการทํางานที่จะได้กล่าวถึง ดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0

ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา
ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบการลาหรือการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาได้อยู่ 2 เรื่องด้วยกัน คือ ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา และ
ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา เพื่อตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด
ว่า มี ใครที่ยัง ไม่ ได้ล งเวลา หรือมีการลงเวลาไม่ส มบูร ณ์ หรือมีการลาไว้แต่มาปฏิบัติร าชการในวัน
ดังกล่าว
สํ า หรั บ งานตรวจสอบข้ อ มู ล การลงเวลาจะอยู่ ภ ายใต้ เ มนู T03 ตรวจสอบข้ อ มู ล ซึ่ ง
ประกอบด้วยเมนูย่อย ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา
(สามารถตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลการลงเวลา และดูข้อมูลการประมวลผลเบื้องต้นได้ในส่วนนี้) โดยที่
แต่ละฟังก์ชันงานมีขั้นตอนการทํางานดังนี้
T0301 ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T03 ตรวจสอบข้อมูล >> T0301 ตรวจสอบการ
ลงเวลาในช่วงที่มีการลา ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับให้ทํารายการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีการลง
เวลาในช่วงวันที่มีประวัติการลา


ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา
จากหน้า จอแสดงรายการ สามารถตรวจสอบข้อมูล การลงเวลากับ ข้อมูล ประวัติการลาได้จาก
เงื่อนไขที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยระบุเงื่อนไขที่สนใจ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดง
รายการที่ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว ตัวอย่างแสดงดังรูป

รูปที่ T0301-1 ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา


เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานผลการตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลาได้
โดยการกดปุ่ ม [ ดู ร ายงานรู ป แบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้ า จอรายงานในรู ป แบบของไฟล์
นามสกุล PDF โดยเครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลผลการตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการ
ลา ในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]

T0303 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T03 ตรวจสอบข้อมูล >> T0303 ตรวจสอบ
ข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับให้ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาจากเครื่อง
บันทึกเวลา ดังรูป

รูปที่ T0303-1 รายการข้อมูลสแกนลงเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา


ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาจากเครื่องบันทึกเวลาได้จากเงื่อนไข
ที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยระบุเงื่อนไขที่สนใจ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการ
ข้อมูลสแกนลงเวลาของแต่ละบุคคลที่ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยข้อมูลที่แสดงในหน้านี้จะ
แสดงทุกรายการที่มีการสแกนข้อมูล



ปรับแก้ข้อมูลการลงเวลา
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์ (การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) การเจ้าหน้าที่ระดับ
กรม) สามารถปรับหรือแก้ไขเวลาที่เจ้าหน้าที่สแกนลงเวลาได้ แต่จะปรับแก้ข้อมูลของตนเองไม่ได้
โดยทํารายการได้ดังนี้

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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1) ค้นหารายการข้อมูลของบุคคลที่ต้องการปรับแก้เวลา
2) คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการ จะแสดงหน้าจอให้ปรับแก้ข้อมูลที่สแกนลงเวลา
 ปรับเวลาเป็น
ระบุเวลาที่ต้องการปรับแก้
 เป็นเวลาของ
ระบบจะกําหนดค่าเริ่มต้นเป็น  ของวันเดิม ถ้าต้องการให้
เป็นของวันก่อนหน้าหรือวันถัดไป ให้คลิกเมาส์ให้เป็น
สัญลักษณ์  หน้ารายการตัวเลือกดังกล่าว
3) เมื่อระบุค่าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล

รูปที่ T0303-2 ปรับแก้ข้อมูลการลงเวลา


เรียกดูผลการลงเวลา (Preview)
จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูลสแกนลงเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (แถบตรวจสอบ) หากต้องการ
ให้ระบบประมวลผลเบื้องต้นเพื่อเรียกดูผลการลงเวลาของแต่ละบุคคล สามารถทํารายการได้โดย
คลิกเมส์ที่แถบ Preview ระบุเงื่อนไขที่สนใจตามหน้าจอที่แสดง จากนั้นกดปุ่ม [ แสดงรายการ ]

รูปที่ T0303-3 ผลการลงเวลา
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาจากเครื่อง
บันทึกเวลาได้ โดยการกดปุ่ม [ ดูรายงานรูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบ
ของไฟล์นามสกุล PDF โดยเครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลผลการตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาจาก
เครื่องบันทึกเวลา ในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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จัดการข้อมูลการลงเวลา
ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบการลาหรือการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง สามารถ
จัดการข้อมูลการลงเวลาให้กับบุคลากรในสังกัดได้ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เมนู T02 จัดการข้อมูลการลงเวลา
อันประกอบด้วยเมนูย่อย กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา กําหนดบุคคลที่ทํา OT บันทึกคําร้องไม่ได้ลง
เวลา ประมวลผลข้อมูลลงเวลา โดยทีแ่ ต่ละฟังก์ชันงานมีขั้นตอนการทํางานดังนี้
T0202 กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
จากเมนู ร ะบบบั น ทึ ก เวลา เมื่ อ คลิ ก ที่ เ มนู ย่ อ ย T02 จั ด การข้ อ มู ล การลงเวลา >> T0202
กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับการกําหนดรายชื่อบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
ดังรูป โดยที่ ถ้าผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบการลาหรือการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง จะเห็น
ข้อมูลและกําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลาได้เฉพาะบุคลากรในสังกัดเท่านั้น

รูปที่ T0202-1 กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา


กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ช่วงวันที่ได้รับการยกเว้น ระบุวันทีห
่ รือช่วงวันทีท่ ี่ต้องการยกเว้นการลงเวลาฯ จาก
ปฏิทินด้วยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอกค่าในรูปแบบ
วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.)
 รายชื่อบุคลากร
กําหนดรายชื่อบุคลากรด้วยการกดปุ่มที่ [ กําหนดบุคลากร ]
จะปรากฏหน้าจอสําหรับค้นหาบุคลากร ดังรูป

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0

รูปที่ T0201-2 กําหนดบุคลากร
กําหนดบุคลากร มีขั้นตอนดังนี้
a) ค้นหารายชื่อบุคลากรที่ต้องการกําหนดรอบฯ จากเงื่อนไขตามหน้าจอที่ต้องการ
b) เลือกบุคลากรที่ต้องการโดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง เลือกหรือ
กําหนดเพื่อตั้งค่า และ หมายถึง ไม่เลือกหรือไม่กําหนด
c) กดปุ่ม [ เลือกบุคลากร ] เพื่อเป็นการกําหนดหรือระบุรายชื่อและกลับไปยัง
หน้าจอการทํางานหลัก
กรณีต้องการกลับหน้าจอการทํางานหลักโดยไม่ต้องการกําหนดรายชื่อบุคลากร
ให้คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์  มุมขวาบนของหน้าจอกําหนดบุคลากร
ลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากร
กรณีต้องการลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากรบางรายการที่ได้เลือกไว้ มีขั้นตอนดังนี้
a) กดปุ่ม [ แสดงรายชื่อที่เลือก ] จะปรากฏหน้าจอรายชื่อบุคลากรที่ได้กําหนดไว้
b) เลือกบุคลากรที่ต้องการลบหรือยกเลิกโดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง
เลือกเพื่อต้องการลบหรือยกเลิก และ หมายถึง ไม่เลือก
c) กดปุ่ม [ ลบ ] เพื่อเป็นการลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากรรายการดังกล่าวออก
จากการทํางานในครั้งนี้และกลับไปยังหน้าจอการทํางานหลัก
 พิมพ์ในรายงานการมาปฏิบัติราชการ ทําเครื่องหมาย กรณีที่ต้องการให้ระบบนํา
รายชื่อที่ยกเว้นดังกล่าวพิมพ์ในรายงานการมาปฏิบัติราชการ
ในช่วงเวลาที่ได้รับการยกเว้น
 หมายเหตุ
กรอกหมายเหตุหรือเหตุผลที่ได้รับการยกเว้น
2) กดปุ่ม [ เพิ่มข้อมูล ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้
กดปุม่ [ ล้างหน้าจอ ]
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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แก้ไขข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการแก้ไข หน้าจอจะแสดงรายการให้แก้ไขข้อมูล เมื่อกรอก
หรือระบุค่าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถทํารายการต่อได้โดย
• กรณีต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ]
• กรณีต้องการยกเลิกค่าที่แก้ไข ให้กดปุ่ม [ ยกเลิก ]



ลบข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการลบ จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน



ประวัติการไม่ต้องลงเวลา
คลิกสัญลักษณ์
ในรายการที่ต้องการเรียกดูประวัติการกําหนดไม่ต้องลงเวลา หน้าจอจะแสดง
รายการประวัติของบุคลากรรายนั้นให้ทราบ และสามารถลบรายการประวัติฯ ได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ



ค้นหาข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถค้นหาข้อมูลการกําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลาได้ โดยกรอกหรือ
ระบุค่าตามเงื่อนไขที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการที่
ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว



เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



กําหนดสถานะใช้งาน/ยกเลิกการใช้งาน
จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูล คอลัมน์ ใช้งาน/ยกเลิก คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง ใช้
งาน และ หมายถึง ไม่ใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานในรายการที่ต้องการแก้ไขสถานะ จากนั้นกด
ปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล



ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานการกําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลาได้ โดยการกด
ปุ่ม [ ดูรายงานรูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF โดย
เครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูล การกําหนดบุคคลที่ ไม่ต้องลงเวลา ใน
รูปแบบของไฟล์ Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]
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T0203 กําหนดบุคคลที่ทํา OT
สําหรับเมนู T0203 กําหนดบุคคลที่ทํา OT นี้เป็นสิทธิ์การทํางานของผู้ตรวจสอบการลา หรือ
การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง ประกอบไปด้วยงานหลักๆ อยู่ 2 งานคือ การกําหนดบุคคลที่ทํา OT
และการสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT ซึ่งการกําหนดบุคคลที่ทํา OT นี้ จะเป็นการกําหนดบุคคลที่ทํา OT
รวมถึงการบันทึกปรับปรุงเวลา OT และยืนยันตรวจทานข้อมูลจํานวนชั่วโมง และจํานวนเงินก่อนที่จะ
ทํารายการสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT
สํ า หรั บ ข้ อ มู ล เวลา หรื อ จํ า นวนชั่ ว โมงการทํ า OT นั้ น ระบบจะคํ า นวณมาให้ เ มื่ อ มี ก าร
ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา แต่กรณีที่ไม่มีข้อมูลการลงเวลา หรือจํานวนชั่วโมงที่ได้ไม่ตรงกับที่ทํา OT
จริง สิทธิ์ผู้ตรวจสอบการลา หรือ การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กองสามารถปรับแก้เวลาได้
จากเมนู ร ะบบบั น ทึ ก เวลา เมื่ อ คลิ ก ที่ เ มนู ย่ อ ย T02 จั ด การข้ อ มู ล การลงเวลา >> T0203
กําหนดบุคคลที่ทํา OT ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับจัดการข้อมูลการทํา OT ของบุคลากรในหน่วยงาน
ตามสิทธิ์ที่ได้รับ ดังรูป

รูปที่ T0203-1 หน้าจอกําหนดและแสดงข้อมูลการทํา OT
จากหน้าจอจะประกอบด้วยแถบการทํางาน คือ กําหนดบุคลากร ตรวจทาน สรุปบัญชีเบิกจ่าย
OT โดยแต่ละแถบมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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การกําหนดบุคคลที่ทํา OT


กําหนดบุคคลทีท่ ํา OT
การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) สามารถกําหนดรายชื่อบุคคลที่ทํา OT ภายใต้
สังกัดสํานัก/กองที่ตนดูแลอยู่หรือเป็นบุคคลที่อยู่นอกสังกัดก็ได้ โดยจากหน้าจอการทํางานแถบ
“กําหนดบุคลากร” มีขั้นตอนดังนี้
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ช่วงวันที่ทํา OT
ระบุวันทีห่ รือช่วงวันที่ทํา OT จากปฏิทินโดยการคลิกเมาส์
เลือก หรือกรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.)
 รายชื่อบุคลากร
กําหนดรายชื่อบุคลากรที่ทํา OT ด้วยการกดปุ่มที่
[ กําหนดบุคลากร ] จะปรากฏหน้าจอสําหรับค้นหา
บุคลากร ดังรูป

รูปที่ T0203-2 กําหนดรายชื่อบุคลากร
กําหนดบุคลากร มีขั้นตอนดังนี้
a) ค้นหารายชื่อบุคลากรที่ต้องการ จากเงื่อนไขตามหน้าจอที่ต้องการ
b) เลือกบุคลากรที่ต้องการโดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง เลือกหรือ
กําหนดเพื่อตั้งค่า และ หมายถึง ไม่เลือกหรือไม่กําหนด
c) กดปุ่ม [ เลือกบุคลากร ] เพื่อเป็นการกําหนดหรือระบุรายชื่อและกลับไปยัง
หน้าจอการทํางานหลัก หรือกรณีต้องการกลับหน้าจอการทํางานหลักโดยไม่
ต้องการกําหนดรายชื่อบุคลากร ให้คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์  มุมขวาบนของ
หน้าจอกําหนดบุคลากร
ลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากร
กรณีต้องการลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากรบางรายการที่ได้เลือกไว้ มีขั้นตอนดังนี้
a) กดปุ่ม [ แสดงรายชื่อที่เลือก ] จะปรากฏหน้าจอรายชื่อบุคลากรที่ได้กําหนดไว้
b) เลือกบุคลากรที่ต้องการลบหรือยกเลิกโดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง
เลือกเพื่อต้องการลบหรือยกเลิก และ หมายถึง ไม่เลือก
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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c) กดปุ่ม [ ลบ ] เพื่อเป็นการลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากรรายการดังกล่าวออก
จากการทํางานในครั้งนี้และกลับไปยังหน้าจอการทํางานหลัก
2) กดปุ่ม [ เพิ่มข้อมูล ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่า
ไว้ ให้กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]
สําหรับรายชื่อที่ถูกกําหนดให้ทํา OT จะแสดงอยู่ในรายการข้อมูล สามารถค้นหาได้ตาม
เงื่อนไขที่แสดงบนหน้าจอ
ข้อควรทราบ
กรณีที่มีการบัน ทึกปฏิทินวันหยุด พิเ ศษ (เมนู M0602 ปฏิทินวันหยุด) ภายหลังจากการ
กําหนดวันทํา OT ให้กับบุคคล การคํานวณค่าตอบแทน OT จะไม่รับทราบว่าเป็นวันหยุด
คําแนะนํา
ดังนั้น ก่อนทํารายการกําหนดวันทํา OT ให้ตรวจสอบและทําการบันทึกปฏิทินวันหยุดพิเศษ
ให้เรียบร้อยก่อน
ตรวจทานข้อมูลการทํา OT
หลังจากที่ได้กําหนดบุคคลที่จะทํา OT ในแต่ละช่วงเวลาข้างต้น และมีการประมวลผลข้อมูลการลง
เวลาแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะคํานวณเวลา OT ของแต่ละบุคคลจากข้อมูลการสแกน
ลงเวลากลับ แต่หากข้อมูล OT ที่ได้ไม่สมบูรณ์ ผู้ดูแลมีสิทธิ์ปรับปรุงข้อมูล OT นี้ได้ โดยไม่กระทบ
ต่อเวลาการมาปฏิบัติราชการ จากนั้นจึงทําการบันทึกตรวจทานข้อมูล OT เพื่อเป็นการยืน ยัน
ข้อมูลและทําการสรุปบัญชีอนุมัตเิ บิกจ่ายเงินต่อไป


ปรับปรุงเวลา OT
ข้อมูล เวลา OT จะแสดงให้เ ห็น อั ต โนมัติ เ มื่ อ มี การประมวลผลข้ อ มูล การลงเวลาประจํา เดื อ น
ดังกล่าว แต่ในกรณีที่พบว่าข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์ การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการ
ลา) หรือการเจ้าหน้าที่ระดับกรม สามารถบันทึกปรับปรุงเวลา OT ได้ โดยสามารถทํารายการได้
ดังนี้

รูปที่ T0203-3 หน้าจอแสดงข้อมูลการทํา OT
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คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการเพื่อปรับปรุงเวลาทํา OT หน้าจอจะแสดงรายการให้แก้ไข
ข้อมูล เมื่อกรอกหรือระบุค่าเวลาการทํา OT ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยกรอกเฉพาะ
ช่วงเวลาที่ทํา OT สามารถทํารายการต่อได้โดย
• กรณีต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ]
• กรณีต้องการยกเลิกค่าที่แก้ไข ให้กดปุ่ม [ ยกเลิก ]

รูปที่ T0203-4 ปรับปรุงเวลา OT
หมายเหตุ กรณีที่มีการสแกนลงเวลาเข้า-ออกงานแล้ว ข้อมูลการทํา OT จะสมบูรณ์ เมื่อมีการ
ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา (จากเมนู T0205 ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา) ดังนั้น
ขั้นตอนการปรับปรุงเวลา OT จึงควรทําหลังจากมีการปรับปรุงข้อมูลสแกนลงเวลาเข้าออก และประมวลผลข้อมูลแล้ว


บันทึกตรวจทานการทํา OT
หลังจากบัน ทึกปรั บ ปรุ ง ข้อ มูล การทํ า OT ของแต่ล ะคนเรี ย บร้ อ ยแล้ว เมื่อต้องการสรุ ป บั ญ ชี
เบิกจ่าย OT จะต้องทํารายการบันทึกตรวจทานเพื่อเป็น การยืนยันข้อมูลและทํา การสรุ ป บัญ ชี
อนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป

รูปที่ T0203-5 บันทึกตรวจทานการทํา OT
จากหน้าแสดงรายการข้อมูลสามารถทํารายการได้ โดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย
และ หมายถึง ไม่เลือก จากนั้นกดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อบันทึกตรวจทานข้อมูล
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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•


รายการใดที่ไม่มีข้อมูลเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทํา OT จะไม่อนุญาตให้คลิกเมาส์ทํา
รายการได้

ลบข้อมูล
กรณีข้อมูลการทํา OT อาจมีการกําหนดรายการไว้เ กิน หรือไม่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถลบ
รายการออกได้หากรายการนั้นยังไม่ได้บันทึกตรวจทานข้อมูล
จากหน้าแสดงรายการข้อมูลสามารถทํารายการได้ โดยคลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการลบ
ออกจากการทํา OT จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน



ค้นหาข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถค้นหาข้อมูลการทํา OT ได้ โดยกรอกหรือระบุค่าตามเงื่อนไขที่
แสดงบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการที่ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว



เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานการทํา OT ได้ โดยการกดปุ่ม [ ดูรายงานรูปแบบ
PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF โดยเครื่องที่ใช้งานต้องมี
โปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลการทํา OT ในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้
โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]

การสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT
การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) ที่เป็นเจ้าของเรื่อง OT เป็นผู้ทํารายการ
สรุปบัญชีเบิกจ่าย OT เพื่อสรุปและพิมพ์รายงานเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ได้รับการตรวจทาน
และยืนยันข้อมูล OT แล้ว โดยการคลิกเมาส์ที่แถบ “สรุปบัญชีเบิกจ่าย OT” จะปรากฏหน้าจอการ
ทํางานดังรูป
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รูปที่ T0203-6 แสดงรายการสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT
ระบบจะแสดงรายการข้อมูลการสรุปเบิกจ่าย OT ที่ได้จัดทําไว้แล้ว โดยรายการที่ยังไม่ได้
ยืนยันเบิกจ่ายจะยังคงสามารถทํารายการแก้ไข หรือลบข้อมูลบัญชีสรุปได้
คลิกสัญลักษณ์นี้ เพื่อเรียกดูรายละเอียดรายการเบิกจ่าย OT
คลิกสัญลักษณ์นี้ เพื่อแก้ไขรายการเบิกจ่าย OT กรณียืนยันเบิกจ่ายแล้วจะแก้ไขไม่ได้
คลิกสัญลักษณ์นี้ เพื่อลบรายการเบิกจ่าย OT กรณียืนยันเบิกจ่ายแล้วจะลบไม่ได้
คลิกสัญลักษณ์นี้ เพื่อพิมพ์รายงานเบิกจ่าย OT


ปิดบัญชีเบิกจ่าย OT

รูปที่ T0203-7 บันทึกเบิกจ่าย OT
ข้อมูล OT ที่การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) ตรวจทานและยืนยันแล้ว สามารถ
ทํารายการสรุปและปิดบัญชีเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้โดย
1) คลิกเมาส์ที่ปุ่ม [ ปิดบัญชีเบิกจ่าย OT ] จากหน้าจอรายการสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT จะปรากฏ
หน้าจอสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT ประจําเดือน
2) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ประจําปี
ระบุปีที่ทํารายการเบิกจ่าย
 ประจําเดือน
ระบุเดือนที่ทํารายการเบิกจ่าย จากรายการเลือก
 วันที่เบิกจ่าย
ระบุวันที่ของการเบิกจ่าย
 ตั้งแต่วันที่
ระบุช่วงวันทีป่ ฏิบัติ OT ที่ต้องการทํารายการเบิกจ่าย โดย
การคลิกเมาส์เลือก หรือกรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป
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(พ.ศ.) จากนั้นกดปุ่มแสดงรายการเพื่อเรียกดูรายการทํา
OT รายบุคคล
 ผู้รับรอง
ระบุผู้รับรอง จากรายการเลือก
 ผู้อนุมัติจ่ายเงิน
ระบุผู้อนุมัติจ่ายเงิน จากรายการเลือก
3) กดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือที่ระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]
- กรณียังไม่ได้ทํารายการยืนยันข้อมูล ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มรายการหรือปรับปรุงข้อมูล OT ได้อยู่
- สามารถปรับปรุงรายชื่อคนทํา OT ได้จากหน้าจอนี้ เพื่อดึงคนเข้า หรือนําคนออกจากรายการ
สรุปได้โดยคลิกปุ่ม [แก้ไขบุคลากรทํา OT]


แก้ไขบัญชีเบิกจ่าย OT
สามารถทํารายการแก้ไขข้อมูลการเบิกจ่าย OT จากหน้าจอแสดงรายการสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT
โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีเบิกจ่ายได้ในกรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลสรุปบัญชีเบิกจ่าย รายการ
ใดที่ยืนยันไปแล้วจะไม่สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลได้
1) คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอแสดง ดังรูป

2) แก้ไขข้อมูลรายละเอียดบัญชีเบิกจ่ายที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม [ แก้ไข ]
3) กรณีที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลผู้ทํา OT ให้กดปุ่ม [ แก้ไขบุคลากรทํา OT ] จะปรากฏหน้าจอ
แสดง ดังรูป
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A

B

รูปที่ T0203-8 ปรับปรุงรายการเบิกจ่าย OT
A

แสดงรายชื่อที่มีการบันทึกตรวจทานข้อมูลการทํา OT เพื่อขอเบิกจ่าย

B

แสดงรายชื่อที่กําหนดให้ทํา OT แต่ยังไม่บันทึกตรวจทานข้อมูลการทํา OT

ผู้ใช้งานสามารถทํารายการนํารายชื่อบุคคลเข้าหรือออกจากรายการขอเบิกจ่ายได้ โดยคลิกเมาส์ทํา
เครื่องหมาย หมายถึง เลือก และ หมายถึง ไม่เลือก
• พื้นที่ A ใช้กรณีต้องการนํารายการใดออกจากรายการเบิกจ่าย ให้ทําเครื่องหมาย ใน
คอลัมน์ “ยกเลิกการจ่าย” และกดปุ่ม [ ยกเลิก ]
• พื้นที่ B ใช้กรณีต้องการให้รายการใดไปเบิกจ่ายในบัญชีสรุปครั้งนี้ ให้ทําเครื่องหมาย
ในคอลัมน์ “ตรวจทาน” และกดปุ่ม [ บันทึก ]
หลังจากปรับปรุงรายชื่อที่ต้องการเบิกจ่ายเรียบร้อยให้กดปุ่ม [ ปิดหน้าต่าง ]


ยืนยันข้อมูลบัญชีเบิกจ่าย OT
การยืนยันข้อมูลบัญชีเบิกจ่าย OT ทําหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่าย จํานวนชั่วโมง จํานวนเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถทําได้จากหน้าจอแสดงรายการแก้ไขบัญชีเบิกจ่าย OT โดยกดปุ่ม
[ ยืนยันเบิกจ่าย ]

•

รูปที่ T0205-9 หน้าจอยืนยันข้อมูลการเบิกจ่าย OT
หลังจากยืนยันจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการได้
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T0204 บันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา
ฟังก์ชันงานบันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลาเปิดให้ผู้ใช้งานทุกคนในระบบได้บันทึกคําร้องและขอ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ไม่ได้ลงเวลาเข้า-ออกงานหรือกรณีที่ขอออกก่อนเวลา โดยฟังก์ชัน
งานนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ การเจ้าหน้าที่ระดับกรม และการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา)
สามารถทํารายการแทนบุคคลอื่นได้ทั้งผู้ที่ขออนุมัติ และผู้อนุมัติ
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T02 จัดการข้อมูลการลงเวลา >> T0204 บันทึก
คําร้องไม่ได้ลงเวลา สําหรับขั้นตอนการทํางานอ่านรายละเอียดได้ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป
ในส่ว นของสิทธิ์การใช้งานระดับ การเจ้า หน้า ที่ร ะดับ สํา นัก/กอง (ผู้ต รวจสอบการลา) จะ
สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลการบันทึกคําร้องของทุกคนในสังกัดที่ได้ทํารายการไว้ได้
T0205 ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา
สํา หรับ การประมวลผลข้อมูล การลงเวลาจะเป็น การประมวลผลรายสํ า นัก /กอง โดยการ
เจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) เป็นผู้ทํารายการ กรณีสํานัก/กองใดไม่มีผู้รับผิดชอบ
ให้การเจ้าหน้าทีร่ ะดับกรมเข้ามาทํารายการประมวลผลแทนสํานัก/กองนั้นๆ
การประมวลผลข้อมูลการลงเวลานี้ จะประมวลผลตามรอบเวลาของแต่ละบุคคลที่ถูกกําหนด
ไว้ โดยมีการประมวลผลร่วมกับข้อมูลการลาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ข้อมูลคําร้องขอลงเวลา ข้อมูลการ
กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา ข้อมูลการปรับตั้งค่าเวลาสาย (เวลาเพิ่มพิเศษเฉพาะวัน) รวมถึงข้อมูลที่
ได้รับการปรับเวลารายบุคคลให้ด้วย
โดยขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาครั้งนี้ ยังประมวลผลรวมไปถึงข้อมูลการทํา OT
อีกด้วย ดังนั้นก่อนทําการประมวลผลควรได้มีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลใบลา, คําร้องขอลง
เวลา ข้อมูลการปรับ เวลารายบุคคล (จากเมนู T0303 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบัน ทึกเวลา) ให้
เรียบร้อยเสียก่อน
จากเมนู ร ะบบบั น ทึ ก เวลา เมื่ อ คลิ ก ที่ เ มนู ย่ อ ย T02 จั ด การข้ อ มู ล การลงเวลา >> T0205
ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

A
B

รูปที่ T0205-1 หน้าจอประมวลผลข้อมูลการลงเวลา
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A

พื้นที่สําหรับทํารายการประมวลผลข้อมูลการลงเวลา โดยหน่วยงานระดับสํานัก/กอง
แสดงข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับของการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา)
(กําหนดสถานะที่ข้อมูลบุคลากร “เป็นผู้ตรวจสอบการลา”) ที่ Log in เข้ามา ซึ่งกรณี
ที่เป็นการเจ้าหน้าทีร่ ะดับกรม จะสามารถเลือกหน่วยงานอื่นๆ ภายในกรมได้

B

พื้นที่สําหรับทํารายการค้นหาและแสดงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว รวมทั้งแสดง
รายการข้อมูลการลงเวลารายบุคคล และทํารายการยืนยันข้อมูลส่งให้ การเจ้าหน้าที่
ระดับกรมรับทราบต่อไป
คลิกสัญลักษณ์นี้ เพื่อเรียกดูข้อมูลการลงเวลารายบุคคลที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้ว และสามารถทํารายการปรับปรุงข้อมูลการลงเวลาได้
คลิกสัญลักษณ์นี้ เพื่อส่งออกรายการข้อมูลการลงเวลารายบุคคลที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้ว ในรูปแบบของไฟล์ Excel
คลิกสัญลักษณ์นี้ เพื่อลบรายการข้อมูลที่ประมวลผลและยืนยันข้อมูลไปแล้ว
และต้องการทํารายการประมวลผลข้อมูลใหม่



ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา
การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) ทําการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาได้ โดย
1) ระบุเดือน และปีที่ต้องการประมวลผลข้อมูล
2) กดปุ่ม [ ประมวลผล ] กรณีที่ระบบตรวจสอบพบว่ามีการประมวลผลในรอบประจําเดือน
ดังกล่าวไปแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบ
• กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันประมวลผลข้อมูลใหม่
• กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางานและใช้ข้อมูลการประมวลผลเดิม
หลังประมวลผลเสร็จสิ้น ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลผลการประมวลข้อมูล โดยการคลิกเมาส์ที่
ของรายการรอบประจําเดือนนั้น และสามารถปรับปรุงรายการข้อมูลลงเวลาในรายบุคคลได้
สําหรับการประมวลผลข้อมูลนี้ จะดึงข้อมูลมาประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย
• ข้อมูลสแกนลงเวลาเข้า-ออกงานรายบุคคล
• ข้อมูลการลารายบุคคล
• ข้อมูลคําร้องไม่ได้ลงเวลารายบุคคล
• ข้อมูลรอบการลงเวลารายบุคคล
• ข้อมูลการกําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
• ข้อมูลการปรับตั้งค่าเวลาสาย (เวลาเพิ่มพิเศษเฉพาะวัน)
• ข้อมูลวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และข้อมูลปฏิทินวันหยุด (เมนู M0602 ปฏิทินวันหยุด)
• ข้อมูลการปรับแก้เวลาเฉพาะวันเฉพาะบุคคล (เมนู T0303 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่อง
บันทึกเวลา)
หมายเหตุ
(1) หลังจากที่ประมวลผลข้อมูลการลงเวลาแล้ว หากมีการแก้ไขข้อมูลการลงเวลาเข้า-เวลา
ออกประจําวันของบุคคลรายใด หรือ มีการยืนยันข้อมูล การลงเวลาไปแล้ว (สังเกตว่า
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รายการนั้นๆ จะมีข้อมูลเวลาแสดงอยู่ที่คอลัมน์ เวลาเข้า-เวลาออก(Approved)) หากมี
การประมวลผลซ้ําระบบจะใช้ข้อมูลในคอลัมน์ “เวลาเข้า-เวลาออก (Approved)”
(2) สําหรับวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดตามปฏิทินวันหยุด) หากมีการสแกนลงเวลา
เข้า-ออก ระบบจะนํามาประมวลผลตามเงื่อนไขการมาสาย การขาดราชการเช่นเดียวกับ
วันทํางานปกติ
(3) เมื่อมีการสั่งประมวลผลข้อมูลการลงเวลา ผลจากการประมวลข้อมูลเวลาเข้า-เวลาออก
ระบบจะนําไปให้ค่าที่ข้อมูล OT ของบุคคลที่ถูกกําหนดไว้ด้วย แต่จะให้ค่าเฉพาะรายการที่
ข้อมูลเวลา OT ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเวลาไว้เท่านั้น


ปรับปรุงข้อมูลการลงเวลา
หลังจากทํารายการประมวลผลแล้ว อาจมีข้อมูล การลงเวลาที่ต้องการแก้ ไขปรับปรุง โดยการ
เจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) สามารถทําได้จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูล
ประมวลผล คอลัมน์ “ข้อมูลลงเวลา” คลิกเมาส์ที่
จะแสดงหน้าจอการทํางานดังรูป

รูปที่ T0205-2 หน้าจอแสดงข้อมูลการลงเวลาที่ประมวลผลแล้ว
ปรับปรุงข้อมูลการลงเวลา
1) ค้นหารายชื่อบุคคลที่ต้องการปรับปรุงเวลาจากเงื่อนไขที่แสดงบนหน้าจอ
2) คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการเพื่อปรับปรุงเวลา จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป
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รูปที่ T0205-3 หน้าจอปรับปรุงข้อมูลการลงเวลา
3) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 สถานะการมาปฏิบัติราชการ ระบุสถานะ โดยเลือกจากรายการเลือก
 เวลาเข้า
ระบุเวลาเข้าจากตัวเลือกเวลา (กรณีต้องการปรับปรุงเวลา
เข้า)
 เวลาออก
ระบุเวลาออกจากตัวเลือกเวลา (กรณีต้องการปรับปรุงเวลา
ออก) และในกรณีที่เป็นเวลาของวันถัดไปให้ทําเครื่องหมาย
 ของวันถัดไป
 หมายเหตุ
ระบุหมายเหตุที่เป็นการปรับปรุงข้อมูล
4) กดปุ่ม [ แก้ไข ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือที่ระบุค่าไว้ ให้กด
ปุ่ม [ ยกเลิก ]
หมายเหตุ การปรับปรุงข้อมูลการลงเวลานี้การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา)
สามารถทํารายการให้แก่บุคลากรภายในสังกัดได้ แต่ระบบจะไม่อนุญาตให้ปรับปรุง
ข้อมูลของตนเอง ดังนั้นหากพบข้อมูลที่ต้องการแก้ไขต้องให้ การเจ้าหน้าที่ระดับกรม
หรือผู้ดูแลระบบทํารายการให้


ตรวจทานข้อมูลการลงเวลา
หลังจากที่ทํารายการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาแล้วการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบ
การลา) สามารถทําการตรวจทานข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกรายบุคคลของบุคลากรในสังกัด โดย
ตรวจทานได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ
รู ป แบบที่ 1 จากหน้ า จอแสดงข้ อ มู ล การลงเวลา กํ า หนดเงื่ อ นไขการค้ น หาข้ อ มู ล จากหั ว ข้ อ
“สถานะการลงเวลา” ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือก ปกติ, สาย, ขาดราชการ, ออกก่อน,
ไม่ได้ลงเวลา เพื่อเรียกดูข้อมูลของบุคคลที่ไม่ปกติ ตัวอย่างแสดงดังรูป
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รูปที่ T0205-4 หน้าจอตัวอย่างตรวจสอบสถานะการลงเวลา
รูปแบบที่ 2 จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูลประมวลผลข้อมูลการลงเวลา คอลัมน์ “Export” ให้
คลิกเมาส์ที่ เพื่อส่งออกรายการข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกรายวันของแต่ละคนใน
รูปแบบของไฟล์ Excel


ยืนยันข้อมูลการลงเวลา
การยืนยันข้อมูลการลงเวลาทําหลังจากที่ทํารายการประมวลผล ตรวจทาน ปรับปรุงข้อมูลการลง
เวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) จึงทําการยืนยันข้อมูล
เพื่อส่งข้อมูลให้การเจ้าหน้าทีร่ ะดับกรมทํารายการปิดรอบข้อมูลการลงเวลาประจําเดือนต่อไปได้
การยืนยันข้อมูลการลงเวลา สามารถทําได้จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูลประมวลผล คอลัมน์
“ยืนยันข้อมูล” คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย  ในรายการเดือนที่ต้องการยืนยันข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม
[ ยืนยัน ] เพื่อบันทึกข้อมูล
ข้อมูลการลงเวลาที่ยืนยันข้อมูลไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าทางการเจ้าหน้าที่ระดับกรมจะ
ปลดล็อกข้อมูลให้ ดังนั้นหากตรวจพบภายหลังยืนยันข้อมูลไปแล้วว่ามีข้อมูลต้องการแก้ไข ต้องให้
การเจ้าหน้าทีร่ ะดับกรมทําการปลดล็อกหรือให้การเจ้าหน้าทีร่ ะดับกรมทํารายการแก้ไขข้อมูลให้

รูปที่ T0205-5 หน้าจอยืนยันข้อมูลการลงเวลา
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ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0


ล้างค่าข้อมูลการลงเวลา
การล้างค่าข้อมูลการลงเวลาจะทําเมื่อต้องการเริ่มทําการประมวลผลข้อมูลใหม่ โดยเป็นการยกเลิก
ค่าหรือข้อมูลการลงเวลาที่ได้มีการประมวลผล ปรับปรุงข้อมูล หรือยืนยันข้อมูลไปแล้ว
ในกรณีที่มีการยืนยันข้อมูลไปแล้วจะต้องให้ ผู้ดูแลระบบหรือกจ.กรมทํารายการปลดล็อกข้อมูลการ
ยืนยัน ที่เมนู T0206 ปิดรอบข้อมูลการลงเวลา ก่อนจึงจะสามารถทํารายการล้างค่าข้อมูลการลง
เวลาได้
สามารถทํารายการล้างค่าข้อมูลการลงเวลาได้โดยการ คลิกเมาส์ที่
ต้องการล้างค่า จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการทํารายการ
• กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการล้างค่าข้อมูลการลงเวลา
• กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน

ของรายการประมวลผลที่

รูปที่ T0205-6 หน้าจอล้างค่าข้อมูลการลงเวลา

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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สําหรับการเจ้าหน้าที่ระดับกรม (Admin กจ.กรม)

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0

สารบัญ
หน้า
สําหรับการเจ้าหน้าที่ระดับกรม ( Admin กจ.กรม)
ข้อมูลหลัก
 M1201 สถานที่ปฏิบัติราชการ
 M1202 เครื่องบันทึกเวลา
 M1203 รอบการลงเวลา
การตั้งค่าระบบ
 T0101 กําหนดค่าเริ่มต้น
 T0102 ปรับตั้งค่าเวลาสาย
 T0103 กําหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบการลา
การจัดการข้อมูลการลงเวลา
 T0201 กําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ
 T0202 กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
 T0203 กําหนดบุคคลที่ทํา OT
 T0204 บันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา
 T0205 ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา
 T0206 ปิดรอบข้อมูลการลงเวลา
การตรวจสอบข้อมูล
 T0301 ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา
 T0302 ตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลา
 T0303 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.

ข้อมูลหลัก - 1
ข้อมูลหลัก - 3
ข้อมูลหลัก - 5
การตั้งค่าระบบ - 10
การตั้งค่าระบบ - 12
การตั้งค่าระบบ - 14
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 16
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 20
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 23
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 23
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 23
จัดการข้อมูลการลงเวลา - 24
การตรวจสอบข้อมูล - 28
การตรวจสอบข้อมูล - 29
การตรวจสอบข้อมูล - 31

สารบัญ

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0

สําหรับผู้ดูแลระบบ การเจ้าหน้าที่ระดับกรม หรือสิทธิ์ผู้ใช้งานระดับกลุ่มผู้ใช้งาน ที่เป็น “การ
เจ้าหน้าที่ระดับกรม” สามารถบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานภายใต้ระบบบันทึกเวลาการมา
ปฏิบัติราชการฯ นี้ได้ทั้งหมด แต่ในส่วนที่เป็นงานเฉพาะของการเจ้าหน้าที่ระดับกรม ประกอบด้วย
1) จัดทําทะเบียนข้อมูลพื้นฐาน (สถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องบันทึกเวลา รอบการลงเวลา)
2) กําหนดค่าเริ่มต้น
3) ปรับตั้งค่าเวลาสาย
4) กําหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบการลา
5) กําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ
6) กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
7) ปิดรอบข้อมูลการลงเวลา
8) ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา
9) ตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลา
10) ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของบุคลากรในสังกัด
โดยแต่ละงานมีขั้นตอนการทํางานที่จะได้กล่าวถึง ดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0

ข้อมูลหลัก
ข้อมูล หลักสํา หรับ ระบบบัน ทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0 ประกอบด้วยการจัดทําข้อมูลสถานที่ปฏิบัติร าชการ เครื่อง
บันทึกเวลา รอบการบันทึกเวลา โดยสามารถทํารายการได้ดังนี้
M1201 สถานที่ปฏิบัติราชการ
จากเมนู ข้ อ มู ล หลั ก เมื่ อ คลิ ก ที่ เ มนู ย่ อ ย M12 งานบั น ทึ ก เวลา >> M1201 สถานที่ ป ฏิบัติ
ราชการ ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับเพิ่มข้อมูลสถานที่ปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งแสดงรายการข้อมูล
เดิมที่มีอยู่ในระบบ ดังรูป

รูปที่ M1201-1 สถานที่ปฏิบัติราชการ


เพิ่มข้อมูล
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 รหัส
กรอกรหัสสถานที่ปฏิบัติราชการ
 สถานที่ปฏิบัติราชการ
กรอกชื่อสถานที่ปฏิบัติราชการ
 ชื่ออื่นๆ
กรอกชื่ออื่นๆ ของสถานที่ปฏิบัติราชการ
 สถานะใช้งาน/ยกเลิก
กําหนดสถานะการใช้งานหรือยกเลิกใช้งาน โดยคลิกเมาส์
ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าสถานะที่ต้องการ
2) กดปุ่ม [ เพิ่มข้อมูล ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือทีร่ ะบุค่าไว้
ให้กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]
• ระบบไม่อนุญาตให้ใช้รหัสหรือชื่อซ้ํากัน



แก้ไขข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการแก้ไข หน้าจอจะแสดงรายการให้แก้ไขข้อมูล เมื่อกรอก
หรือระบุค่าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถทํารายการต่อได้โดย
• กรณีต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ]
• กรณีต้องการยกเลิกค่าที่แก้ไข ให้กดปุ่ม [ ยกเลิก ]

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.

ข้อมูลหลัก - 1

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0


ลบข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการลบ จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน



กําหนดสถานะใช้งาน/ยกเลิกการใช้งาน
สามารถกําหนดสถานะใช้งานหรือยกเลิกสถานะการใช้งานของข้อมูลแต่ละรายการได้ 2 วิธีคือ
1) จากหน้าจอแก้ไขข้อมูล คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าสถานะใช้งาน หรือ ยกเลิก
2) จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูล คอลัมน์ ใช้งาน/ยกเลิก โดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย
หมายถึง ใช้งาน และ หมายถึง ไม่ใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานในรายการที่ต้องการแก้ไข
สถานะ จากนั้นกดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล



ค้นหาข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ปฏิบัติราชการที่ต้องการได้ โดยกรอกหรือ
ระบุค่าตามเงื่อนไขที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการที่
ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว



จัดลําดับข้อมูล
เมื่อมีการนําข้อมูลหลักไปใช้ในหน้างานอื่นๆ ในระบบ สามารถจัดลําดับข้อมูลได้ว่าต้องการให้
ข้อมูลใดแสดงก่อนหรือหลัง โดยการระบุค่าตัวเลข จากหน้าจอแสดงรายการในคอลัมน์ ลําดับที่
จากนั้นกดปุ่ม [ จัดลําดับ ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล แสดงตัวอย่างดังรูป



เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



ดูรายงาน
จากหน้ า จอแสดงรายการ สามารถเรี ย กดู ร ายงานสถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการได้ โดยการกดปุ่ ม
[ ดูรายงานรูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF โดย
เครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0


ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลสถานที่ปฏิบัติราชการ ในรูปแบบของไฟล์
Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]

M1202 เครื่องบันทึกเวลา
จากเมนูข้อมูลหลัก เมื่อคลิกที่เมนูย่อย M12 งานบันทึกเวลา >> M1202 เครื่องบันทึกเวลา
ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับเพิ่มข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา พร้อมทั้งแสดงรายการข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน
ระบบ ดังรูป

รูปที่ M1202-1 เครื่องบันทึกเวลา


เพิ่มข้อมูล
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 หมายเลขเครื่อง
กรอกหมายเลขเครื่องบันทึกเวลา (ตัวเลข 4 หลักเท่านั้น)
 ชื่อเครื่องบันทึกเวลา
กรอกชื่อเครื่องบันทึกเวลา
 สถานที่ปฏิบัติราชการ
ระบุสถานที่ปฏิบัติราชการ โดยเลือกจากรายการเลือก
 สั่งรับค่าฐานข้อมูลลงทะเบียน คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อ ในกรณีที่ต้องการ
ให้ระบบดึงฐานข้อมูลลงทะเบียนของบุคลากรมาจัดเก็บที่
ตัวอุปกรณ์เครื่องบันทึกเวลาในทันทีที่จัดทําทะเบียนข้อมูล
เครื่องบันทึกเวลาเข้าระบบเรียบร้อย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เปรียบเทียบเมื่อมีผู้มาสแกนลงเวลาที่เครื่องบันทึกเวลา
(ค่านี้สามารถกําหนดได้อีกช่องทางที่เมนู T0302
ตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลา)
 สถานะใช้งาน/ยกเลิก
กําหนดสถานะการใช้งาน หรือยกเลิกใช้งาน โดยคลิกเมาส์
ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าสถานะที่ต้องการ
2) กดปุ่ม [ เพิ่มข้อมูล ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]
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•


ระบบไม่อนุญาตให้ใช้หมายเลขเครื่องหรือชื่อซ้ํากัน

แก้ไขข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการแก้ไข หน้าจอจะแสดงรายการให้แก้ไขข้อมูล เมื่อกรอก
หรือระบุค่าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถทํารายการต่อได้โดย
• กรณีต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ]
• กรณีต้องการยกเลิกค่าที่แก้ไข ให้กดปุ่ม [ ยกเลิก ]



ลบข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการลบ จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน



กําหนดสถานะใช้งาน/ยกเลิกการใช้งาน
สามารถกําหนดสถานะใช้งานหรือยกเลิกสถานะการใช้งานของข้อมูลแต่ละรายการได้ 2 วิธีคือ
1) จากหน้าจอแก้ไขข้อมูล คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าสถานะใช้งาน หรือ ยกเลิก
2) จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูล คอลัมน์ ใช้งาน/ยกเลิก โดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย
หมายถึง ใช้งาน และ หมายถึง ไม่ใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานในรายการที่ต้องการแก้ไข
สถานะ จากนั้นกดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล



ค้นหาข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถค้นหาข้อมูลเครื่องบันทึกเวลาที่ต้องการได้ โดยกรอกหรือระบุค่า
ตามเงื่อนไขที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการที่ค้นพบตาม
เงื่อนไขดังกล่าว



เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานเครื่องบันทึกเวลาได้ โดยการกดปุ่ม [ ดูรายงาน
รูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF โดยเครื่องที่ใช้งาน
ต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูล เครื่องบันทึกเวลา ในรูปแบบของไฟล์
Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]
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M1203 รอบการลงเวลา
จากเมนูข้อมูลหลัก เมื่อคลิกที่เมนูย่อย M12 งานบันทึกเวลา >> M1203 รอบการลงเวลา
ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับเพิ่มข้อมูลรอบการลงเวลา พร้อมทั้งแสดงรายการข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ใน
ระบบ โดยการกําหนดรอบการลงเวลานี้สามารถกําหนดได้ 2 รูปแบบคือ รอบตามเวลาเข้า-ออก และ
รอบตามจํานวนชั่วโมง ดังรูป

รูปที่ M1203-1 รอบการลงเวลา-กําหนดรอบตามเวลาเข้า-ออก
กําหนดรอบตามเวลาเข้า-ออก
การกําหนดรอบตามเวลาเข้าออก สามารถทํารายการได้มากกว่า 1 รายการ ทํารายการได้ดังนี้


เพิ่มข้อมูล
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 รหัส
กรอกรหัสรอบการลงเวลา
 ชื่อรอบ
กรอกชื่อรอบการลงเวลา
 เวลาเข้า
ระบุเวลาเข้าจากตัวเลือกเวลา (กรณีทํางานปกติเต็มวัน)
 เวลาออก
ระบุเวลาออกจากตัวเลือกเวลา (กรณีทํางานปกติเต็มวัน)
และในกรณีที่เป็นเวลาของวันถัดไปให้ทําเครื่องหมาย 
ของวันถัดไป
 สแกนได้ตั้งแต่เวลา
ระบุเวลา ที่ต้องการกําหนดให้เริ่มสแกนลงเวลาเข้างานได้
จากตัวเลือกเวลา และในกรณีที่เป็นเวลาของวันก่อนหน้า
ให้ทําเครื่องหมาย  ของวันก่อนหน้า
• ดังนั้นหากมีการสแกนลงเวลาก่อนเวลาที่กําหนดนี้ จะ
ถือว่ายังไม่ได้ลงเวลาเข้างาน
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ระบุเวลา ที่ต้องการกําหนดเวลาสิ้นสุดสําหรับให้สแกน
เวลาออกงานจากตัวเลือกเวลา และในกรณีที่เป็นเวลาของ
วันถัดไปให้ทําเครื่องหมาย  ของวันถัดไป
• ดังนั้นหากมีการสแกนเวลาออกงานหลังจากเวลาที่
กําหนดนี้ จะถือว่ายังไม่ได้ลงเวลาออกงาน
 เวลาเพิ่มพิเศษ (นาที)
กรอกตัวเลขเป็นจํานวนนาทีที่ต้องการกําหนดค่าเฉพาะให้
เป็นเวลาเพิ่มพิเศษของรอบนี้
 กําหนดเวลาสาย (นาที)
กรอกตัวเลขเป็นจํานวนนาทีที่ต้องการกําหนดค่าเฉพาะให้
เป็นช่วงเวลาสายของรอบนี้
 เวลาที่ไม่ถือว่ามาสาย
ระบบคํานวณค่าจากเวลาเข้าและเวลาเพิ่มพิเศษมาแสดง
และในกรณีที่เป็นเวลาของวันถัดไปให้ทําเครื่องหมาย 
ของวันถัดไป
 เวลาสิ้นสุดที่ถือว่ามาสาย
ระบบคํานวณค่าจากเวลาเข้าและเวลาสายที่กําหนดมา
แสดง และในกรณีที่เป็นเวลาของวันถัดไปให้ทํา
เครื่องหมาย  ของวันถัดไป
 กรณีลาครึ่งวันแรกลงเวลาเข้างานได้ไม่เกิน
ระบุเวลาเข้าจากตัวเลือกเวลา เพื่อให้
ระบบใช้เป็นเงื่อนไขการประมวลผลเวลาเข้างานเมื่อมีการ
ลาช่วงเช้าหรือลาครึ่งวันแรก และในกรณีที่เป็นเวลาของวัน
ถัดไปให้ทําเครื่องหมาย  ของวันถัดไป
 กรณีลาครึ่งวันหลังลงเวลาออกได้หลังเวลา
ระบุเวลาออกจากตัวเลือกเวลา เพื่อให้
ระบบใช้เป็นเงื่อนไขการประมวลผลเวลาเข้างานเมื่อมีการ
ลาช่วงบ่ายหรือลาครึ่งวันหลัง และในกรณีที่เป็นเวลาของ
วันถัดไปให้ทําเครื่องหมาย  ของวันถัดไป
 สถานะใช้งาน/ยกเลิก
กําหนดสถานะการใช้งาน หรือยกเลิกใช้งาน โดยคลิกเมาส์
ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าสถานะที่ต้องการ
2) กดปุ่ม [ เพิ่มข้อมูล ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]
• ระบบไม่อนุญาตให้ใช้รหัสหรือชื่อรอบซ้ํากัน


ห้ามสแกนหลังเวลา
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กําหนดรอบตามจํานวนชั่วโมง
ข้อกําหนดของรอบตามจํานวนชั่วโมง คือระบบจะให้กําหนดได้เพียง 1 รอบเท่านั้น สามารถทํา
รายการปรับปรุงข้อมูลรอบ หรือกําหนดสถานะใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานได้ โดยทํารายการได้ดังนี้

รูปที่ M1203-2 รอบการลงเวลา-กําหนดรอบตามจํานวนชั่วโมง
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ชื่อรอบ
กรอกชื่อรอบการลงเวลา
 สแกนได้ตั้งแต่เวลา
ระบุเวลา ที่ต้องการกําหนดให้เริ่มสแกนลงเวลาเข้างานได้
จากตัวเลือกเวลา
• ดังนั้นหากมีการสแกนลงเวลาก่อนเวลาที่กําหนดนี้ จะ
ถือว่ายังไม่ได้ลงเวลาเข้างาน
 สแกนได้ถึงเวลา
ระบุเวลาสิ้นสุดให้สแกนลงเวลาเข้างานได้จากตัวเลือกเวลา
 เวลาสิ้นสุดที่ถือว่ามาสาย
ระบุเวลา ที่ต้องการกําหนดให้เป็นเวลาสิ้นสุดของการมาสาย
2) กําหนดค่าเวลาออกงาน
2.1) กรณีต้องการให้ระบบนับชั่วโมงทํางาน
 เวลาออกให้ระบบนับชั่วโมงทํางาน
กรณีที่ต้องการให้ระบบนับจํานวนชั่วโมงทํางาน
จากการลงเวลาเข้างานครบ 8 ชั่วโมง (กรณีทําเต็มวัน) หรือ 4
ชั่วโมง (กรณีมีการลางานครึ่งวัน) จึงจะสามารถสแกนเวลาออกได้ให้
กําหนดค่าโดยทําเครื่องหมาย  เวลาออกให้ระบบนับชั่วโมง
ทํางาน
2.2) กรณีมีเวลาออกที่เป็นมาตรฐาน
 เวลาออกให้ระบบนับชั่วโมงทํางาน
ให้กําหนดโดยการยกเลิกค่า  เวลาออกให้
ระบบนับชั่วโมงทํางาน หรือไม่ต้องทําเครื่องหมาย  นั่นเอง
 เวลาออก
กรณีที่ต้องการกําหนดเวลาออก ให้ระบุเวลาออกจากตัวเลือกเวลา
ดังนั้นหากมีการสแกนออกก่อนเวลาที่กําหนดนี้ จะถือว่าออกก่อน
เวลา
 ห้ามสแกนหลังเวลา ระบุเวลา ที่ต้องการกําหนดเวลาสิ้นสุดสําหรับให้สแกนเวลาออกงาน
จากตัวเลือกเวลา
• ดังนั้นหากมีการสแกนเวลาออกงานหลังจากเวลาที่กําหนดนี้
จะถือว่ายังไม่ได้ลงเวลาออกงาน
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3) กําหนดค่ากรณีทํางานครึ่งวัน (กรณีระบุค่าเป็น 00:00 น. ระบบจะคํานวณเวลาทํางาน 4 ชม.)
 กรณีลาครึ่งวันแรกลงเวลาเข้างานได้ไม่เกิน
ระบุเวลาเข้าจากตัวเลือกเวลา เพื่อให้
ระบบใช้เป็นเงื่อนไขการประมวลผลเวลาเข้างานเมื่อมีการลาช่วงเช้า
หรือลาครึ่งวันแรก
 กรณีลาครึ่งวันหลังลงเวลาออกได้หลังเวลา
ระบุเวลาออกจากตัวเลือกเวลา เพื่อให้
ระบบใช้เป็นเงื่อนไขการประมวลผลเวลาเข้างานเมื่อมีการลาช่วง
บ่ายหรือลาครึ่งวันหลัง
4) กําหนดสถานะใช้งาน/ยกเลิก
 สถานะใช้งาน/ยกเลิก กําหนดสถานะการใช้งาน หรือยกเลิกใช้งาน โดยคลิกเมาส์ให้เป็น
สัญลักษณ์  หน้าสถานะที่ต้องการ
5) กดปุ่ม [ แก้ไข ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]


แก้ไขข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการแก้ไข หน้าจอจะแสดงรายการให้แก้ไขข้อมูล เมื่อกรอก
หรือระบุค่าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถทํารายการต่อได้โดย
• กรณีต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ]
• กรณีต้องการยกเลิกค่าที่แก้ไข ให้กดปุ่ม [ ยกเลิก ]



ลบข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการลบ จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน



กําหนดสถานะใช้งาน/ยกเลิกการใช้งาน
สามารถกําหนดสถานะใช้งานหรือยกเลิกสถานะการใช้งานของข้อมูลแต่ละรายการได้ 2 วิธีคือ
1) จากหน้าจอแก้ไขข้อมูล คลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้าสถานะใช้งาน หรือ ยกเลิก
2) จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูล คอลัมน์ ใช้งาน/ยกเลิก โดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย
หมายถึง ใช้งาน และ หมายถึง ไม่ใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานในรายการที่ต้องการแก้ไข
สถานะ จากนั้นกดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล



ค้นหาข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถค้นหาข้อมูลรอบการลงเวลาที่ต้องการได้ โดยกรอกหรือระบุค่า
ตามเงื่อนไขที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการที่ค้นพบตาม
เงื่อนไขดังกล่าว
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จัดลําดับข้อมูล
เมื่อมีการนําข้อมูลหลักไปใช้ในหน้างานอื่นๆ ในระบบ สามารถจัดลําดับข้อมูลได้ว่าต้องการให้
ข้อมูลใดแสดงก่อนหรือหลัง โดยการระบุค่าตัวเลข จากหน้าจอแสดงรายการในคอลัมน์ ลําดับที่
จากนั้นกดปุ่ม [ จัดลําดับ ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล แสดงตัวอย่างดังรูป



เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานรอบการลงเวลาได้ โดยการกดปุ่ม [ ดูรายงาน
รูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF โดยเครื่องที่ใช้งาน
ต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลรอบการลงเวลา ในรูปแบบของไฟล์ Excel
ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]
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การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าระบบจะอยู่ภายใต้เมนู T01 ตั้งค่าระบบ ซึ่งประกอบด้วยเมนูย่อย กําหนดค่าเริ่มต้น
ปรับตั้งค่าเวลาสาย กําหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบการลา โดยแต่ละฟังก์ชันงานมีการทํางานดังนี้
T0101 กําหนดค่าเริ่มต้น
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T01 ตั้งค่าระบบ >> T0101 กําหนดค่าเริ่มต้น
ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับกําหนดค่าเริ่มต้น ดังรูป

รูปที่ T0101-1 กําหนดค่าเริ่มต้น


กําหนดค่าการมาปฏิบัติราชการ
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 จํานวนชั่วโมงทํางาน (ทั้งวัน) กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าจํานวนชั่วโมงทํางานตลอดทั้งวัน
(ใช้กรณีลงเวลาแบบนับจํานวนชั่วโมง)
 จํานวนชั่วโมงทํางาน (เช้า) กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าจํานวนชั่วโมงทํางานครึ่งวันเช้า
(ใช้กรณีลงเวลาแบบนับจํานวนชั่วโมง)
 จํานวนชั่วโมงทํางาน (บ่าย) กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าจํานวนชั่วโมงทํางานครึ่งวันบ่าย
(ใช้กรณีลงเวลาแบบนับจํานวนชั่วโมง)
 เวลาเพิ่มพิเศษ
กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าเริ่มต้นสําหรับเวลาเพิ่มพิเศษ
เพื่อยืดหยุ่นเวลาสาย
 ระยะเวลาสาย
กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าระยะเวลาที่ถือว่าสาย
 รูปแบบการลงเวลา
ระบุรูปแบบการลงเวลา โดยคลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์
 หน้ารายการที่ต้องการ ซึ่งรูปแบบการลงเวลามี 2
รูปแบบคือ
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รูปแบบที่ 1-มาและกลับ หมายถึง ให้ทุกคนสแกนลงเวลา
ทั้งเวลาเข้างานและเวลาออกงาน
รูปแบบที่ 2-มาและกลับให้ลงเวลาอัตโนมัติ หมายถึง ให้ทุก
คนสแกนเฉพาะลงเวลาเข้างาน ส่วนเวลากลับระบบจะลง
เวลาให้อัตโนมัติตามรอบการมาปฏิบัติราชการของแต่ละ
คน (รูปแบบนี้จะใช้เฉพาะรอบตามเวลาเข้า-ออกเท่านั้น
กรณีมีการใช้รอบตามจํานวนชั่วโมง บุคคลนั้นๆ จะต้อง
สแกนลงเวลาทั้งเวลาเข้างานและเวลาออกงาน)
 จํานวนครั้งที่สายได้
กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าจํานวนครั้งที่สายได้ พร้อมทั้ง
กําหนดค่าว่าเป็นจํานวนครั้งต่อรอบการประเมิน หรือต่อ
ปีงบประมาณ โดยคลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้า
รายการที่ต้องการ
2) กดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้กด
ปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]


กําหนดค่า OT
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
จํานวนชั่วโมงต่อวัน
 วันราชการไม่เกิน
กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าจํานวนชั่วโมง OT สําหรับวัน
ราชการ
 วันหยุดราชการไม่เกิน
กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าจํานวนชั่วโมง OT สําหรับ
วันหยุดราชการ
เงินตอบแทนต่อชั่วโมง
 วันราชการ
กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าตอบแทน OT รายชั่วโมง
สําหรับวันราชการ
 วันหยุดราชการ
กรอกตัวเลขเพื่อกําหนดค่าตอบแทน OT รายชั่วโมง
สําหรับวันหยุดราชการ
2) กดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้
ให้กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]



กําหนดค่ารายงาน
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ตัวอักษร
1-กําหนดรูปแบบการแสดงตัวเลขอารบิคหรือตัวเลขไทย
โดยคลิกเมาส์ให้เป็นสัญลักษณ์  หน้ารูปแบบที่ต้องการ
2-กําหนดรูปแบบตัวอักษรจากรายการเลือก
3-กําหนดขนาดตัวอักษรจากรายการเลือก
 ระยะห่างของกระดาษ (px) กําหนดระยะห่างของขอบกระดาษบน-ล่าง ซ้าย-ขวา จาก
รายการเลือก
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กําหนดให้ระบบใช้ข้อมูลลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อมีการ
พิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้อง โดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย
หน้าหัวข้องานที่ต้องการ
2) กดปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้กด
ปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]


ลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์

T0102 ปรับตั้งค่าเวลาสาย
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T01 ตั้งค่าระบบ >> T0102 ปรับตั้งค่าเวลาสาย
ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับเพิ่มข้อมูลเพื่อบันทึกปรับตั้งค่าเวลาสาย ดังรูป

รูปที่ T0102-1 ปรับตั้งค่าเวลาสาย


ปรับตั้งค่าเวลาสาย
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 สถานที่ปฏิบัติราชการ
คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง เลือกหรือกําหนด
เพื่อตั้งค่า และ หมายถึง ไม่เลือกหรือไม่กําหนด
 รอบการมาปฏิบัติราชการ
คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง เลือกหรือกําหนด
เพื่อตั้งค่า และ หมายถึง ไม่เลือกหรือไม่กําหนด
 เวลาเพิ่มพิเศษ (นาที)
กรอกตัวเลขจํานวนนาทีเพื่อกําหนดตั้งค่าเวลาเพิ่มพิเศษ
 วันที่ปฏิบัติราชการ
ระบุวันทีห่ รือช่วงวันทีป่ ฏิบัติราชการจากปฏิทินโดยการ
คลิกเมาส์เลือก หรือกรอกค่าในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป
(พ.ศ.)
 หมายเหตุ
กรอกหมายเหตุหรือเหตุผลที่มีการปรับเวลา
2) กดปุ่ม [ เพิ่มข้อมูล ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.

การตั้งค่าระบบ - 12

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0


แก้ไขข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการแก้ไข หน้าจอจะแสดงรายการให้แก้ไขข้อมูล เมื่อกรอก
หรือระบุค่าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถทํารายการต่อได้โดย
• กรณีต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ]
• กรณีต้องการยกเลิกค่าที่แก้ไข ให้กดปุ่ม [ ยกเลิก ]



ลบข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการลบ จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน



ค้นหาข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลวันที่ล่าสุดที่มีการบันทึกปรับตั้งค่าเวลาพิเศษไว้ แต่
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลการปรับตั้งค่าเวลาสายที่ต้องการได้ โดยกรอกหรือระบุค่าตามเงื่อนไข
ที่แสดงบนหน้า จอ จากนั้น กดปุ่ม [ ค้น หาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการที่ค้น พบตามเงื่อนไข
ดังกล่าว



เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



ดูรายงาน
จากหน้ า จอแสดงรายการ สามารถเรี ย กดู ร ายงานการปรั บ ตั้ ง ค่ า เวลาสายได้ โดยการกดปุ่ ม
[ ดูรายงานรูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF โดย
เครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลการปรับตั้งค่าเวลาสาย ในรูปแบบของไฟล์
Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.
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T0103 กําหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบการลา
ผู้ดูแลระบบ หรือ กจ. กรม สามารถกําหนดสิทธิ์ให้แต่ละสํานัก/กองมีผู้ดูแลจัดการข้อมูลการ
มาปฏิบัติราชการภายใต้สํานัก/กองของตนเองได้จากฟังก์ชันการทํางานนี้ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถ
กําหนดผู้ตรวจสอบการลาได้มากกว่า 1 รายชื่อ และใน 1 รายชื่อ สามารถดูแลข้อมูลการมาปฏิบัติ
ราชการได้มากกว่า 1 หน่วยงาน
จากเมนู ร ะบบบั น ทึ ก เวลา เมื่ อ คลิ ก ที่ เ มนู ย่ อ ย T01 ตั้ ง ค่ า ระบบ >> T0103 กํ า หนดสิ ท ธิ์
ผู้ตรวจสอบการลา ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับกําหนดสิทธิ์การทํางานผู้ตรวจสอบการลา ดังรูป

รูปที่ T0103-1 กําหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบการลา


เพิ่มข้อมูล
กรณีที่บุคลากรดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็นผู้ตรวจสอบการลา สามารถกําหนดเพิ่มเข้ามาได้
จากหน้าจอ ทํารายการกําหนดสิทธิ์ผู้ตรวจสอบการลา ได้ดังนี้
1) ชื่อผู้ใช้งาน คลิกเมาส์ที่ปุ่ม [ เลือกรายชื่อข้าราชการ ] จะปรากฏหน้าจอให้ค้นหารายชื่อ
บุคลากร
2) ค้นหารายชื่อบุคลากรที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายชื่อที่ค้นพบ

รูปที่ T0103-2 หน้าจอค้นหารายชื่อบุคลากร
3) คลิกเมาส์ที่รายชื่อบุคลากรที่ต้องการกําหนดสิทธิฯ์ ระบบจะกลับมายังหน้าจอหลัก พร้อมทั้ง
แสดงข้อมูลของผู้ที่ถูกเลือก

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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รูปที่ T0103-3 หน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้ตรวจสอบการลา
4) กดปุ่ม [ เพิ่มข้อมูล ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]


กําหนดหน่วยงาน
กรณี ที่ ต้ อ งการกํ า หนดสิ ท ธิ์ ผู้ ต รวจสอบการลาให้ดู แ ลข้ อ มู ล การมาปฏิบั ติ ร าชการมากกว่ า 1
หน่วยงาน สามารถทํารายการได้ โดย
1) คลิกสัญลักษณ์
ในรายชื่อที่ต้องการ เพื่อกําหนดหน่วยงานหรือปรับปรุงสิทธิ์ จะปรากฏ
หน้าจอการทํางาน ดังรูป

รูปที่ T0103-4 หน้าจอกําหนดหน่วยงานสําหรับผู้ตรวจสอบการลา
2) คลิกเลือกหน่วยงานระดับ สํานัก/กอง ต่ํากว่าสํานัก/กอง 1 ระดับ
3) กดปุ่ม [ เพิ่ม ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกการทํารายการ ให้กดปุ่ม [ X ]
มุมขวาบนของหน้าจอหน่วยงาน


ยกเลิกสถานะผู้ตรวจสอบการลา
คลิกสัญ ลักษณ์
ในรายการที่ต้องการยกเลิกสถานะการเป็น ผู้ต รวจสอบการลาของบุคคล
ดังกล่าวสําหรับหน่วยงานนั้นๆ จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการทํางาน
• กรณีต้องการยกเลิกสถานะ ให้กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการทํางาน
• กรณีไม่ต้องการยกเลิกสถานะ ให้กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน



ค้นหาข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจสอบการลาประจําหน่วยงานทั้งหมด
ให้ทราบ แต่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ โดยกรอกหรือระบุค่าตามเงื่อนไขที่แสดงบน
หน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการที่ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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การจัดการข้อมูลการลงเวลา
การจัดการข้อมูลการลงเวลาจะอยู่ภายใต้เมนู T02 จัดการข้อมูลการลงเวลา ซึ่งประกอบด้วย
เมนูย่อย กําหนดรอบการมาปฏิบัติร าชการ กําหนดบุคคลที่ ไม่ต้องลงเวลา กําหนดบุคคลที่ทํา OT
บันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา ประมวลผลข้อมูลลงเวลา ปิดรอบข้อมูลการลงเวลา โดยแต่ละฟังก์ชันงานมี
การทํางานดังนี้
T0201 กําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ
จากเมนู ร ะบบบั น ทึ ก เวลา เมื่ อ คลิ ก ที่ เ มนู ย่ อ ย T02 จั ด การข้ อ มู ล การลงเวลา >> T0201
กําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับการกําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรแต่ละคน ดังรูป

รูปที่ T0201-1 กําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ


กําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 รอบการมาปฏิบัติราชการ
ระบุรอบการมาปฏิบัติราชการจากรายการเลือก
 วัน-เวลาทีเ่ ริ่มใช้
ระบุวันทีแ่ ละเวลาเริ่มต้นที่ต้องการเริ่มใช้รอบฯ ที่กําหนด
โดยคลิกเมาส์เลือกจากปฏิทินหรือกรอกค่าในรูปแบบ
วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) สําหรับเวลาให้เลือกจากรายการ
เลือก โดยระบบให้ค่าเริม่ ต้นเวลาที่ 00.00 น.
 วัน-เวลาทีส
่ ิ้นสุด
ระบุวันทีแ่ ละเวลาเริ่มต้นที่ต้องการเริ่มใช้รอบฯ ที่กําหนด
โดยคลิกเมาส์เลือกจากปฏิทินหรือกรอกค่าในรูปแบบ
วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.)

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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หมายเหตุ
- สามารถกําหนดเฉพาะวันเริ่มต้นของรอบที่ต้องการใช้ หรือกําหนดเป็นช่วงวันทีก่ ็ได้
ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดวันสิ้นสุด ระบบจะถือว่าเป็นการใช้รอบนี้ตลอดไปจนกว่าจะมี
การกําหนดรอบและช่วงวันที่ใหม่สําหรับบุคคลนั้นๆ
- กรณีเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด สําหรับรอบฯ ปกติทั่วไป (เช่น 08.30-16.30) ให้
กําหนดเวลาเริ่มต้นของวันเป็น 00.00 น.
- กรณีมีการเปลี่ยนรอบฯ ให้กับบุคคล โดยมีการเริ่มรอบใหม่ในวันเดียวกัน ค่าเวลา
เริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด จะมีผลต่อการประมวลผลการลงเวลา เพื่อให้ระบบทราบว่า
เมื่อถึงเวลาใดจึงเป็นการใช้ข้อมูลรอบฯ ใหม่ ดังนั้นหากมีการกําหนดรอบที่ทับซ้อนกัน
หลายรอบ ให้ระมัดระวังการให้ค่าส่วนนี้
 รายชื่อบุคลากร
กําหนดรายชื่อบุคลากรด้วยการกดปุ่มที่ [ กําหนดบุคลากร ]
จะปรากฏหน้าจอสําหรับค้นหาบุคลากร ดังรูป

รูปที่ T0201-2 กําหนดบุคลากร
กําหนดบุคลากร มีขั้นตอนดังนี้
a) ค้นหารายชื่อบุคลากรที่ต้องการกําหนดรอบฯ จากเงื่อนไขตามหน้าจอที่ต้องการ
b) เลือกบุคลากรที่ต้องการโดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง เลือกหรือ
กําหนดเพื่อตั้งค่า และ หมายถึง ไม่เลือกหรือไม่กําหนด
c) กดปุ่ม [ เลือกบุคลากร ] เพื่อเป็นการกําหนดหรือระบุรายชื่อและกลับไปยัง
หน้าจอการทํางานหลัก
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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d) กรณีต้องการกลับหน้าจอการทํางานหลักโดยไม่ต้องการกําหนดรายชื่อบุคลากร
ให้คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์  มุมขวาบนของหน้าจอกําหนดบุคลากร
ลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากร
กรณีต้องการลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากรบางรายการที่ได้เลือกไว้ มีขั้นตอนดังนี้
a) กดปุ่ม [ แสดงรายชื่อที่เลือก ] จะปรากฏหน้าจอรายชื่อบุคลากรที่ได้กําหนดไว้
b) เลือกบุคลากรที่ต้องการลบหรือยกเลิกออกจากรายการที่กําลังจะกําหนด โดย
คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง เลือกเพื่อต้องการลบหรือยกเลิก และ
หมายถึง ไม่เลือก
c) กดปุ่ม [ ลบ ] เพื่อเป็นการลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากรรายการดังกล่าวออก
จากการทํางานในครั้งนี้และกลับไปยังหน้าจอการทํางานหลัก
2) กดปุ่ม [ เพิ่มข้อมูล ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]


แก้ไขข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการแก้ไข หน้าจอจะแสดงรายการให้แก้ไขข้อมูล เมื่อกรอก
หรือระบุค่าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถทํารายการต่อได้โดย
• กรณีต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ]
• กรณีต้องการยกเลิกค่าที่แก้ไข ให้กดปุ่ม [ ยกเลิก ]



ลบข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการลบ จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน



ประวัติการกําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ
คลิกสัญ ลักษณ์
ในรายการที่ต้องการเรีย กดูประวัติการกํา หนดรอบการมาปฏิบัติราชการ
หน้า จอจะแสดงรายการประวั ติร อบการมาปฏิบั ติร าชการของบุ คลากรรายนั้ น ให้ ทราบ และ
สามารถลบรายการประวัติฯ ได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
Enterprise System Co., Ltd.

จัดการข้อมูลการลงเวลา - 18

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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ตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลลงเวลา

รูปที่ T0201-3 ตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลลงเวลา
จากหน้าจอแสดงรายการ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ที่รายการบุคคลให้ทราบว่าได้มีการลงทะเบียน
เพื่อใช้สแกนข้อมูลลงเวลาแล้วหรือไม่ โดยดูจากหัวคอลัมน์ บัตร นิ้ว หน้า รายการบุคคลใดที่มีการ
ลงทะเบี ย นด้ ว ย บั ต ร หรื อ นิ้ ว หรื อ หน้ า ไว้ จ ะแสดงสั ญ ลั ก ษณ์ ไว้ ใ นคอลั ม น์ นั้ น ๆ สํ า หรั บ
สัญลักษณ์ แสดงในกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนในหัวข้อดังกล่าว
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นได้ จ ากเงื่ อ นไขการค้ น หาข้ อ มู ล ในหั ว ข้ อ
“ตรวจสอบการลงทะเบียน” และเลือกตัวเลือกที่สนใจจากรายการเลือก คือลงทะเบียนแล้ว ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียน หรือทั้งหมด


ค้นหาข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถค้นหาข้อมูลการกําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการที่ต้องการได้
โดยกรอกหรือระบุค่าตามเงื่อนไขที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดง
รายการที่ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว



เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม จํากัด
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานการกําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการได้ โดยการ
กดปุ่ม [ ดูรายงานรูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF
โดยเครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลการกําหนดรอบการมาปฏิบัติราชการ ใน
รูปแบบของไฟล์ Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]

T0202 กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
จากเมนู ร ะบบบั น ทึ ก เวลา เมื่ อ คลิ ก ที่ เ มนู ย่ อ ย T02 จั ด การข้ อ มู ล การลงเวลา >> T0202
กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับการกําหนดรายชื่อบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
ดังรูป

รูปที่ T0202-1 กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา


กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา
1) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 ช่วงวันที่ได้รับการยกเว้น ระบุวันทีห
่ รือช่วงวันทีท่ ี่ต้องการยกเว้นการลงเวลาฯ จาก
ปฏิทินด้วยการคลิกเมาส์เลือก หรือกรอกค่าในรูปแบบ
วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.)
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รายชื่อบุคลากร

กําหนดรายชื่อบุคลากรด้วยการกดปุ่มที่ [ กําหนดบุคลากร ]
จะปรากฏหน้าจอสําหรับค้นหาบุคลากร ดังรูป

รูปที่ T0202-2 กําหนดบุคลากร
กําหนดบุคลากร มีขั้นตอนดังนี้
a) ค้นหารายชื่อบุคลากรที่ต้องการกําหนดรอบฯ จากเงื่อนไขตามหน้าจอที่ต้องการ
b) เลือกบุคลากรที่ต้องการโดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง เลือกหรือ
กําหนดเพื่อตั้งค่า และ หมายถึง ไม่เลือกหรือไม่กําหนด
c) กดปุ่ม [ เลือกบุคลากร ] เพื่อเป็นการกําหนดหรือระบุรายชื่อและกลับไปยัง
หน้าจอการทํางานหลัก
กรณีต้องการกลับหน้าจอการทํางานหลักโดยไม่ต้องการกําหนดรายชื่อบุคลากร
ให้คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์  มุมขวาบนของหน้าจอกําหนดบุคลากร
ลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากร
กรณีต้องการลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากรบางรายการที่ได้เลือกไว้ มีขั้นตอนดังนี้



a) กดปุ่ม [ แสดงรายชื่อที่เลือก ] จะปรากฏหน้าจอรายชื่อบุคลากรที่ได้กําหนดไว้
b) เลือกบุคลากรที่ต้องการลบหรือยกเลิกโดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง
เลือกเพื่อต้องการลบหรือยกเลิก และ หมายถึง ไม่เลือก
c) กดปุ่ม [ ลบ ] เพื่อเป็นการลบหรือยกเลิกรายชื่อบุคลากรรายการดังกล่าวออก
จากการทํางานในครั้งนี้และกลับไปยังหน้าจอการทํางานหลัก
พิมพ์ในรายงานการมาปฏิบัติราชการ ทําเครื่องหมาย กรณีที่ต้องการให้ระบบนํา
รายชื่อที่ยกเว้นดังกล่าวพิมพ์ในรายงานการมาปฏิบัติราชการ
ในช่วงเวลาที่ได้รับการยกเว้น
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หมายเหตุ
กรอกหมายเหตุหรือเหตุผลที่ได้รับการยกเว้น
2) กดปุ่ม [ เพิ่มข้อมูล ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือระบุค่าไว้ ให้
กดปุ่ม [ ล้างหน้าจอ ]




แก้ไขข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการแก้ไข หน้าจอจะแสดงรายการให้แก้ไขข้อมูล เมื่อกรอก
หรือระบุค่าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถทํารายการต่อได้โดย
• กรณีต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ]
• กรณีต้องการยกเลิกค่าที่แก้ไข ให้กดปุ่ม [ ยกเลิก ]



ลบข้อมูล
คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการลบ จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการลบข้อมูล
• กรณีไม่ต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน



ประวัตกิ ารไม่ต้องลงเวลา
คลิกสัญลักษณ์
ในรายการที่ต้องการเรียกดูประวัติการกําหนดไม่ต้องลงเวลา หน้าจอจะแสดง
รายการประวัติของบุคลากรรายนั้นให้ทราบ และสามารถลบรายการประวัติฯ ได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ



ค้นหาข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถค้นหาข้อมูลการกําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลาได้ โดยกรอกหรือ
ระบุค่าตามเงื่อนไขที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการที่
ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว



เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นนั้ สามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



กําหนดสถานะใช้งาน/ยกเลิกการใช้งาน
จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูล คอลัมน์ ใช้งาน/ยกเลิก คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย หมายถึง ใช้
งาน และ หมายถึง ไม่ใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานในรายการที่ต้องการแก้ไขสถานะ จากนั้นกด
ปุ่ม [ บันทึก ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล



ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานการกําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลาได้ โดยการกด
ปุ่ม [ ดูรายงานรูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF โดย
เครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย
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ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูล การกําหนดบุคคลที่ ไม่ต้องลงเวลา ใน
รูปแบบของไฟล์ Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]

T0203 กําหนดบุคคลที่ทํา OT
สําหรับเมนู T0203 กําหนดบุคคลที่ทํา OT นี้เป็นสิทธิ์การทํางานของผู้ตรวจสอบการลา หรือ
การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง ในกรณีที่เป็นผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบหรือการเจ้าหน้าที่ระดับกรมเข้า
ทํารายการในส่วนนี้ การคัดกรองข้อมูลที่เป็นหน่วยงานเจ้าของ OT จะเป็นข้อมูลหน่วยงานระดับกรม
การจัดการข้อมูล OT นี้ ประกอบไปด้วยงานหลักๆ อยู่ 2 งานคือ การกําหนดบุคคลที่ทํา OT
และการสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT ซึ่งการกําหนดบุคคลที่ทํา OT จะเป็นการกําหนดบุคคลที่ทํา OT รวมถึง
การบันทึกปรับปรุงเวลา OT และยืนยันตรวจทานข้อมูลจํานวนชั่วโมง และจํานวนเงินก่อนที่จะทํา
รายการสรุปบัญชีเบิกจ่าย OT
ในส่ว นของข้อมูล เวลาหรือจํา นวนชั่ว โมงการทํา OT นั้น ระบบจะคํา นวณมาให้เ มื่อมีการ
ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา แต่กรณีที่ไม่มีข้อมูลการลงเวลา หรือจํานวนชั่วโมงที่ได้ไม่ตรงกับที่ทํา OT
จริง ระบบจะมีเครื่องมือให้สามารถปรับแก้เวลาได้
จากเมนูระบบบันทึกเวลา คลิกที่เมนูย่อย T02 จัดการข้อมูลการลงเวลา >> T0203 กําหนด
บุคคลที่ทํา OT ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับจัดการข้อมูลการทํา OT ของบุคลากรในหน่วยงานตาม
สิทธิ์ที่ได้รับ สําหรับขั้นตอนการทํางานอ่านรายละเอียดได้ในเนื้อหาที่เป็นส่วนของผู้ตรวจสอบการลา
หรือการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง
T0204 บันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลา
ฟังก์ชันงานบันทึกคําร้องไม่ได้ลงเวลาเปิดให้ผู้ใช้งานทุกคนในระบบได้บันทึกคําร้องและขอ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ไม่ได้ลงเวลาเข้า-ออกงานหรือกรณีที่ขอออกก่อนเวลา โดยฟังก์ชัน
งานนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ การเจ้าหน้าที่ระดับกรม และการเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา)
สามารถทํารายการแทนบุคคลอื่นได้ทั้งผู้ที่ขออนุมัติ และผู้อนุมัติ รวมทั้งสามารถตรวจสอบหรือเรียกดู
รายละเอียดข้อมูลการบันทึกคําร้องของทุกคนในสังกัดที่ได้ทํารายการไว้ได้
จากเมนูระบบบันทึกเวลา คลิกที่เมนูย่อย T02 จัดการข้อมูลการลงเวลา >> T0204 บันทึกคํา
ร้องไม่ได้ลงเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับจัดทําข้อมูลคําร้องไม่ได้ลงเวลา สําหรับขั้นตอนการ
ทํางานอ่านรายละเอียดได้ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป
T0205 ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา
สํา หรับ การประมวลผลข้อมูล การลงเวลาจะเป็น การประมวลผลรายสํ า นัก /กอง โดยการ
เจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) เป็นผู้ทํารายการ กรณีสํานัก/กองใดไม่มีผู้รับผิดชอบ
ให้การเจ้าหน้าทีร่ ะดับกรมเข้ามาทํารายการประมวลผลแทนสํานัก/กองนั้นๆ
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การประมวลผลข้อมูลการลงเวลานี้ จะประมวลผลตามรอบเวลาของแต่ละบุคคลที่ถูกกําหนด
ไว้ โดยมีการประมวลผลร่วมกับข้อมูลการลาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ข้อมูลคําร้องขอลงเวลา ข้อมูลการ
กําหนดบุคคลที่ไม่ต้องลงเวลา ข้อมูลการปรับตั้งค่าเวลาสาย (เวลาเพิ่มพิเศษเฉพาะวัน) รวมถึงข้อมูลที่
ได้รับการปรับเวลารายบุคคลให้ด้วย
โดยขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลการลงเวลาครั้งนี้ ยังประมวลผลรวมไปถึงข้อมูลการทํา OT
อีกด้วย ดังนั้นก่อนทําการประมวลผลควรได้มีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลใบลา คําร้องขอลง
เวลา ข้อมูลการปรับ เวลารายบุคคล (จากเมนู T0303 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบัน ทึกเวลา) ให้
เรียบร้อยเสียก่อน
จากเมนู ร ะบบบั น ทึ ก เวลา คลิ ก ที่ เ มนู ย่ อ ย T02 จั ด การข้ อ มู ล การลงเวลา >> T0205
ประมวลผลข้อมูลการลงเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอการทํางานสําหรับประมวลผลข้อมูลการลงเวลา
สําหรับขั้นตอนการทํา งานอ่านรายละเอียดได้ในเนื้อหาที่เ ป็นส่วนของผู้ตรวจสอบการลา หรือการ
เจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง
T0206 ปิดรอบข้อมูลการลงเวลา
ฟังก์ชันงานปิดรอบข้อมูลการลงเวลา เป็นส่วนงานเฉพาะสําหรับการเจ้าหน้าที่ระดับกรมทํา
รายการ โดยข้อมูลสําหรับปิดรอบจะมาจากการที่การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา)
เป็น ผู้ทํา รายการประมวลผลและยืน ยัน ข้อมูล ข้อมูล การลงเวลาแล้ว โดยก่อนการปิด รอบผู้ ใช้งาน
สามารถเรียกดูข้อมูลการลงเวลาของแต่คน เพื่อทําการปรับปรุงเวลา หรือปลดล็อกข้อมูลเพื่อให้ การ
เจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา) ทํารายการปรับปรุงเวลาหรือประมวลผลใหม่ได้
ข้อมูลการลงเวลาที่ประมวลผลและถูกปิดรอบไปแล้วจะถูกจัดเก็บเป็นประวัติการมาสายหรือ
ขาดราชการให้ด้วย (เรียกดูได้จากหน้ารายละเอียดข้อมูลบุคลากร แถบข้อมูลการลา)
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T02 จัดการข้อมูลการลงเวลา >> T0206 ปิด
รอบข้อมูลการลงเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ T0206-1 หน้าจอปิดรอบข้อมูลการลงเวลา


ปลดล็อกข้อมูลการลงเวลา
การเจ้าหน้าที่ระดับกรมจะสั่งปลดล็อกข้อมูลในกรณีที่การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบ
การลา) ต้องการปรับปรุงข้อมูลการลงเวลาของบุคคลในสังกัดหลังจากที่ได้มีการยืนยันข้อมูลให้
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กจ.สํานักแล้ว ผู้ใช้งานสามารถปลดล็อกโดยการคลิกเมาส์ที่ลิงก์ “ปลดล็อก” ในรายการหน่วยงาน
ที่ต้องการ โดยจะมีข้อความแจ้งให้ยืนยันทํารายการ
• กดปุ่ม [ OK ] เพื่อยืนยันการปลดล็อก
• กดปุ่ม [ Cancel ] เพื่อยกเลิกการทํางาน


ปรับปรุงข้อมูลการลงเวลา
ก่อนปิดรอบข้อมูลการลงเวลาสามารถทํารายการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการลงเวลาได้จากหน้าจอ
แสดงรายการข้อมูล คอลัมน์ “ข้อมูลลงเวลา” คลิกเมาส์ที่
จะแสดงหน้าจอข้อมูลการลงเวลา
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลจากสถานะการลงเวลา ชื่อ-สกุลที่ต้องการ หรือจากเงื่อนไขที่ปรากฏ
บนหน้าจอการทํางาน ตัวอย่างแสดงดังรูป

รูปที่ T0206-2 หน้าจอแสดงข้อมูลการลงเวลา
ปรับปรุงข้อมูลการลงเวลา
1) ค้นหารายชื่อบุคคลที่ต้องการปรับปรุงเวลาจากเงื่อนไขทีแ่ สดงบนหน้าจอ
2) คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการเพื่อปรับปรุงเวลา จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ T0206-3 หน้าจอปรับปรุงข้อมูลการลงเวลา
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3) กรอกหรือให้ค่าข้อมูล ตามหน้าจอดังต่อไปนี้
 สถานะการมาปฏิบัติราชการ ระบุสถานะ โดยเลือกจากรายการเลือก
 เวลาเข้า
ระบุเวลาเข้าจากตัวเลือกเวลา (กรณีต้องการปรับปรุงเวลา
เข้า)
 เวลาออก
ระบุเวลาออกจากตัวเลือกเวลา (กรณีต้องการปรับปรุงเวลา
ออก) และในกรณีที่เป็นเวลาของวันถัดไปให้ทําเครื่องหมาย
 ของวันถัดไป
 หมายเหตุ
ระบุหมายเหตุที่เป็นการปรับปรุงข้อมูล
4) กดปุ่ม [ แก้ไข ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือกรณีต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกหรือที่ระบุค่าไว้ ให้กด
ปุ่ม [ ยกเลิก ]


ตรวจทานข้อมูลการลงเวลา
กจ.ระดับ กอง สามารถทํา การตรวจทานข้อมูล การลงเวลาเข้า -ออกรายบุคคลของบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยตรวจทานได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ
รูปแบบที่ 1 จากหน้าจอหน้าจอแสดงข้อมูลการลงเวลา กําหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลจากหัวข้อ
“สถานะการลงเวลา” ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือก ปกติ, สาย, ขาดราชการ, ออกก่อน,
ไม่ได้ลงเวลา เพื่อเรียกดูข้อมูลของบุคคลที่ไม่ปกติ ตัวอย่างแสดงดังรูป

รูปที่ T0206-4 หน้าจอตัวอย่างตรวจสอบสถานะการลงเวลา
รูปแบบที่ 2 จากหน้าจอแสดงรายการปิดรอบข้อมูลการลงเวลา คอลัมน์ “Export” คลิกเมาส์ที่
เพื่อส่งออกรายการข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกรายวันของแต่ละคนในรูปแบบของไฟล์
Excel
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ปิดรอบข้อมูลการลงเวลา
การปิดรอบข้อมูลการลงเวลาทําหลังจากที่ทํารายการตรวจทานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลการลงเวลา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเจ้าหน้าที่ระดับกรมจึงทําการปิดรอบข้อมูลการลงเวลาประจําเดือน
การปิดรอบข้อมูลการลงเวลา สามารถทําได้จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูลคอลัมน์ “ปิดรอบ”
คลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย  ในรายการของหน่วยงานที่ต้องการปิดรอบ จากนั้นกดปุ่ม [ ปิดรอบ ]
เพื่อบันทึกข้อมูล
ข้อมูลการลงเวลาที่ถูกปิดรอบแล้วและมีสถานะ “มาสาย” และ “ขาดราชการ” จะถูกจัดเก็บเป็น
ข้อมูล ประวัติการมาปฏิบัติร าชการ สามารถเรีย กดูร ายการได้ที่แถบข้อมูล การลาของหน้ า จอ
รายละเอียดบุคลากร
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การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้ อ มู ล จะอยู่ ภ ายใต้ เ มนู T03 ตรวจสอบข้ อ มู ล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเมนู ย่ อ ย
ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา ตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลา ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่อง
ลงเวลา ตรวจสอบข้อมูลการประมวลผล โดยแต่ละฟังก์ชันงานมีการทํางานดังนี้
T0301 ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T03 ตรวจสอบข้อมูล >> T0301 ตรวจสอบการ
ลงเวลาในช่วงที่มีการลา ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับให้ทํารายการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีการลง
เวลาในช่วงวันที่มปี ระวัตกิ ารลา


ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา
จากหน้า จอแสดงรายการ สามารถตรวจสอบข้อมูล การลงเวลากับ ข้อมูล ประวัติการลาได้จาก
เงื่อนไขที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยระบุเงื่อนไขที่สนใจ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดง
รายการที่ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว ตัวอย่างแสดงดังรูป

รูปที่ T0301-1 ตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลา


เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานผลการตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการลาได้
โดยการกดปุ่ ม [ ดู ร ายงานรู ป แบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้ า จอรายงานในรู ป แบบของไฟล์
นามสกุล PDF โดยเครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0


ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลผลการตรวจสอบการลงเวลาในช่วงที่มีการ
ลา ในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]

T0302 ตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลา
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T03 ตรวจสอบข้อมูล >> T0302 ตรวจสอบ
สถานะเครื่องบันทึกเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับให้ตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลา ดังรูป

รูปที่ T0302-1 ตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลา


ตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลา
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลาได้จากเงื่อนไขที่ปรากฏบน
หน้าจอ โดยระบุเงื่อนไขที่สนใจ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการที่ค้นพบตาม
เงื่อนไขดังกล่าว โดยที่
• คอลัมน์ “IP Address”
สําหรับแสดง IP Address ของเครื่องบันทึกเวลา
• คอลัมน์ “สถานะ”
สําหรับแสดงสถานะที่มีการเชื่อมต่อล่าสุดกับเครื่องบันทึก
เวลา โดยที่ค่า
ON – เครื่องบันทึกเวลาเปิด และพร้อมใช้งาน
OFF – เครื่องบันทึกเวลาปิด ไม่พร้อมใช้งาน
• คอลัมน์ “Lock/Unlock”
สําหรับให้ Admin สั่ง Lock หรือปลด Lock (Unlock)
เครื่องบันทึกเวลา โดยทีส่ ัญลักษณ์
- เครื่องถูก Lock ไม่ให้ใช้งาน และเครื่องจะไม่รับ
ข้อมูลการสแกนลงเวลา
- เครื่องถูกปลด Lock พร้อมรับข้อมูลการลงเวลา
• คอลัมน์ “วัน-เวลาของสถานะล่าสุด” สําหรับรายงานสถานะเครื่องบันทึกเวลาทีม
่ ีการ
เชื่อมต่อสําเร็จล่าสุด
• คอลัมน์ “ปรับปรุง”
สําหรับกําหนดค่าเพื่อสั่งให้ระบบทําการปรับปรุงฐานข้อมูล
ลงทะเบียนบุคลากรมายังอุปกรณ์เครื่องบันทึกเวลา
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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ปรับปรุงฐานข้อมูลลงทะเบียน
กรณีต้องการให้ระบบทําการปรับปรุงฐานข้อมูลลงทะเบียนมายังอุปกรณ์เครื่องบันทึกเวลา เมื่อมี
การติด ตั้งอุป กรณ์ชุด ใหม่ห รือ อุป กรณ์เ ดิ มมี การส่งซ่ อมแซมแล้ว นํา มาติด ตั้ง ใช้งาน เมื่อติด ตั้ ง
อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ต้องทําการกําหนดค่าเพื่อให้ระบบทําการปรับปรุงฐานข้อมูลลงทะเบียนของ
บุคลากรมาจัดเก็บที่ตัวอุปกรณ์เครื่องบันทึกเวลาดังกล่าว สําหรับใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบบุคคล
เมื่อมีการมาสแกนลงเวลา
สามารถทํารายการได้ โดยคลิกเมาส์ทําเครื่องหมาย  ในคอลัมน์ “ปรับปรุง” ของรายการเครื่อง
บันทึกเวลาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม [บันทึก] ระบบจะทํางานอยู่เบื้องหลังในการปรับปรุงรายการ
ฐานข้อมูลลงทะเบียน



เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย



ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานผลการตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลาได้ โดย
การกดปุ่ม [ ดูรายงานรูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล
PDF โดยเครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลผลการตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกเวลา
ในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบตั ิราชการด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 5.0

T0303 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา
จากเมนูระบบบันทึกเวลา เมื่อคลิกที่เมนูย่อย T03 ตรวจสอบข้อมูล >> T0303 ตรวจสอบ
ข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับให้ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาจากเครื่อง
บันทึกเวลา ดังรูป

รูปที่ T0303-1 รายการข้อมูลสแกนลงเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา


ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาจากเครื่องบันทึกเวลาได้จากเงื่อนไข
ที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยระบุเงื่อนไขที่สนใจ จากนั้นกดปุ่ม [ ค้นหาข้อมูล ] ระบบจะแสดงรายการ
ข้อมูลสแกนลงเวลาของแต่ละบุคคลที่ค้นพบตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยข้อมูลที่แสดงในหน้านี้จะ
แสดงทุกรายการที่มกี ารสแกนข้อมูล



ปรับแก้ข้อมูลการลงเวลา
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์ (การเจ้าหน้าที่ระดับสํานัก/กอง (ผู้ตรวจสอบการลา), การเจ้าหน้าที่ระดับ
กรม) สามารถปรับหรือแก้ไขเวลาที่เจ้าหน้าที่สแกนลงเวลาได้ โดยทํารายการได้ดังนี้
1) ค้นหารายการข้อมูลของบุคคลที่ต้องการปรับแก้เวลา
2) คลิกสัญลักษณ์ ในรายการที่ต้องการ จะแสดงหน้าจอให้ปรับแก้ข้อมูลที่สแกนลงเวลา
 ปรับเวลาเป็น
ระบุเวลาที่ต้องการปรับแก้
 เป็นเวลาของ
ระบบจะกําหนดค่าเริ่มต้นเป็น  ของวันเดิม ถ้าต้องการให้
เป็นของวันก่อนหน้าหรือวันถัดไป ให้คลิกเมาส์ให้เป็น
สัญลักษณ์  หน้ารายการตัวเลือกดังกล่าว
3) เมื่อระบุค่าที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม [ แก้ไข ] เพื่อจัดเก็บข้อมูล
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รูปที่ T0303-2 ปรับแก้ข้อมูลการลงเวลา


เรียกดูผลการลงเวลา (Preview)
จากหน้าจอแสดงรายการข้อมูลสแกนลงเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา (แถบตรวจสอบ) หากต้องการ
ให้ระบบประมวลผลเบื้องต้นเพื่อเรียกดูผลการลงเวลาของแต่ละบุคคล สามารถทํารายการได้โดย
คลิกเมส์ที่แถบ Preview ระบุเงื่อนไขที่สนใจตามหน้าจอที่แสดง จากนั้นกดปุ่ม [ แสดงรายการ ]

รูปที่ T0303-3 ผลการลงเวลา


เรียงลําดับข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลแบบจากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมากได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ที่หัวคอลัมน์แสดงรายการที่มีสัญลักษณ์ *
• สัญลักษณ์ *
หมายถึง คอลัมน์นั้นสามารถเรียงลําดับได้
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากน้อยไปมาก
• สัญลักษณ์  หมายถึง เรียงข้อมูลในรูปแบบจากมากไปน้อย
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
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ดูรายงาน
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถเรียกดูรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาจากเครื่อง
บันทึกเวลาได้ โดยการกดปุ่ม [ ดูรายงานรูปแบบ PDF ] ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานในรูปแบบ
ของไฟล์นามสกุล PDF โดยเครื่องที่ใช้งานต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ด้วย



ส่งออกข้อมูล
จากหน้าจอแสดงรายการ สามารถส่งออกรายการข้อมูลผลการตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาจาก
เครื่องบันทึกเวลา ในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ โดยการกดปุ่ม [ ส่งออกไฟล์ Excel ]
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