
ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย  ส านักบริการคอมพิวเตอร ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รางวัลดี  ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

1.  ความเป็นมา/หลักการ 

 ข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่เป็นข้อมูลส าคัญในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน  
รวมถึงส านักบริการคอมพิวเตอร์   โดยหน่วยงานจะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอรายงานต่อผู้บริหาร และกอง
การเจ้าหน้าที่  การลงเวลามาปฏิบัติราชการและการลงเวลากลับต้องด าเนินการตามระเบียบราชการที่ก าหนด
จากการปฏิบัติที่ผ่านมา ส านักบริการคอมพิวเตอร์ เดิมใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยการลงลายมือชื่อใน
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
 1)  มีความยุ่งยาก ไม่ทันสมัย ไม่สะดวกในการเก็บรักษาข้อมลูการลงเวลา ท าให้การตรวจสอบท าได้ยาก 
 2)  ขั้นตอน / กระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคคลใช้เวลาในการด าเนินการนาน 
   3)  เป็นการสิ้นเปลืองในด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรบุคคล 
   4)  สถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลเอกสารไม่เพียงพอ 
  5)  พบปัญหาการลงเวลาแทนกัน 
  6)  บุคลากรไม่สามารถตรวจสอบการมาปฏิบัติงานด้วยตัวเองได้ 
  7)  ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ จึงมีแนวคิดที่จะน าระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกแกบุ่คลากร และงานบุคคลสามารถจัดท ารายงานบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวัน 
และรายงานบัญชีงบเดือนเวลาท าการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง และครบถ้วน  ...การพัฒนาระบบลง
เวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2539 [1] ที่ระบุว่า “...ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในสังกัด โดยมีสาระส าคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
ในกรณีจ าเป็น หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง จะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือ
วิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามที่
เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวัน เวลา การปฏิบัติราชการได้ด้วย” 

1.1  วิธีการก าหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 
  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีนโยบายมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการงานบุคคลเกี่ยวกับระบบการลง

เวลาปฏิบัติราชการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ 
เป็นการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานบุคคลในหน่วยงาน ซึ่งจากการปฏิบัติงานเดิม ใน
ระยะแรก ส านักฯ ใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ พบว่า เป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสถานที่จัดเก็บข้อมูล
เอกสาร  เพ่ือเป็นการลดปัญหาดังกล่าว  จึงเกิดการสร้างนวัตกรรมกระบวนการท างาน  โดยน าเทคโนโลยีใหม่



มาปรับใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และลดเวลาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคคล อีกท้ัง ยังได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน  

 
ในปี พ.ศ. 2547 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ระยะที่ 2  น าระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ https://portal.ku.ac.th/ 
worklogin.html มาใช้ควบคู่กับการลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานแบบเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
หากแต่พบปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความพร้อมทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 2) ความพร้อม
ทางด้านเครือข่าย 3) เสียเวลาในการเปิดเครื่องเข้าระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ ในการ Login เข้าสู่ระบบ เพ่ือ
ลงเวลาในการปฏิบัติงาน และ4) ลงเวลาแทนกันได้ เป็นต้น 

 
  ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้น าเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 มีมติให้ใช้ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการใช้บัตรประจ าตัวผ่านเข้า – ออกตามเวลาปฏิบัติงานที่ทางราชการก าหนด ซึ่งเป็น
การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบในระยะที่ 3 โดยใช้ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัตร
ประจ าตัว หากแต่ยังพบปัญหาการลงเวลาแทนกัน 
 
 จากการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านระบบลงเวลา
ปฏิบัติราชการตั้งแต่ระบบการปฏิบัติงานเดิม (ระยะท่ี 1-3) มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1.1.1 ระบบการปฏิบัติงานเดิม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 

 ระยะที่ 1 ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายมือชื่อ 
 บุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยลงลายมือชื่อในแบบบัญชีลง

เวลาปฏิบัติราชการที่งานบุคคลจัดเตรียมไว้ให้  เมื่อมาปฏิบัติราชการทั้งมาและกลับ  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่
บุคคลตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในแต่ละวัน รวมระยะเวลาในการด าเนินงาน 22 วันท า
การ จากนั้นจัดท าบัญชีงบเดือนท าการประจ าเดือน เพ่ือจัดท ารายงานสรุปเสนอผู้บริหารพิจารณาตามล าดับ 
ทั้งนี้ ระยะเวลาด าเนินการขึ้นอยู่กับจ านวนบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์รวมใช้ระยะเวลาจนเสร็จสิ้น
กระบวนการของระบบนี้ อย่างน้อย 20-30 นาทีต่อวัน โดยใช้การบันทึกและการประมวลผลด้วยมือ 
(เจ้าหน้าที่บุคคลเก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน ประมาณ 102 แผ่น/เดือน : ไม่รวมใบลาต่าง ๆ) 

 
แผนผังการปฏิบัติงานเดิม : ระบบการลงเวลาปฏิบตัิราชการด้วยลายมอืชื่อ 
   

 

 

 
บุคลากรลงเวลาปฏิบัตริาชการ 

ด้วยลายมือช่ือลงในแบบบัญชีลงเวลาปฏิบตัิราชการ 
 เจ้าหน้าท่ีบุคคลตรวจสอบการลงเวลาปฏิบตัิราชการ

ของบุคลากรและสรุปเสนอผู้บรหิาร 

1 นาท ี



  
 

 

 

   
 
 
 

ผู้บริหารพิจารณา 

 
 
 

 
  เจ้าหน้าทีบุ่คคลจัดท าบัญชีงบเดือนเสนอผู้บริหาร 

 

 ระยะที่ 2  ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มน าระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผ่านเว็บ https://portal.ku.ac.th/worklogin.html มาใช้ควบคู่กับการลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานแบบเดิม 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   ระบบนี้เป็นการเริ่มน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการลงเวลา
ปฏิบัติราชการด้วยการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนการเวลาปฏิบัติราชการ คือ 
บุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยการ Login ในระบบลงเวลาปฏิบัติราชการผ่าน
เว็บ https://portal.ku.ac.th/worklogin.html เพ่ือยืนยันตัวตนในการมาปฏิบัติราชการทั้งเวลามาปฏิบัติ
ราชการและกลับ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่บุคคลตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในแต่ละวัน ใช้
เวลาประมาณ 1-2 นาทีต่อวัน และจัดท าบัญชีงบเดือนท าการประจ าเดือน ใช้เวลา 5-10 นาท ี

 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 20/2547 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 มีมตใิห้ใช้ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการ
ใช้บัตรประจ าตัวผ่านเข้า - ออกตามเวลาปฏิบัติงานที่ทางราชการก าหนด (เวลา 08:30 น. ถึง เวลา 16:30 น.) 
และให้ยกเลิกการใช้การลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้ใช้
ระบบการลงเวลาราชการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประจ าตัวผ่านเข้าออกประตูเพียงอย่างเดียว  ระบบนี้         
ได้พัฒนาการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการบันทึกเวลาด้วยบัตรประจ าตัว เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากร และลดเวลา ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคคล โดยมีขั้นตอนการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ คือ บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนบัตรประจ าตัวผ่านเครื่องอ่านบัตร เพ่ือยืนยันตัวตน
ในการมาปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่บุคคลตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในแต่ละวัน
ใช้เวลา 1-2 นาทีต่อวัน และจัดท าบัญชีงบเดือนประจ าเดือน ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 

 

1.1.2  ระบบการปฏิบัติงานใหม่  
    จากปัญหาการใช้ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการใช้บัตร
ประจ าตัวในระบบการปฏิบัติงานเดิม (โดยใช้บัตรประจ าตัวผ่านเข้า -ออกอาคาร) ส านักบริการคอมพิวเตอร์  
จึงได้พัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวผ่านเข้าออก-ประตู
และเครื่องอ่านลายนิ้วมือด้วย โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ควบคู่กับการพัฒนาระบบให้
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการลงเวลาปฏิบัติราชการ คือ บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการที่เป็น
เครื่องควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการแสดงบัตรเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวและแสดงลายนิ้วมือที่
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ทุกวันที่มาปฏิบัติราชการ ทั้งเวลามาและเวลากลับ  ตามล าดับ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่
บุคคลตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในแต่ละวันใช้เวลา 1-2 นาทีต่อวัน และจัดท าบัญชีงบ

1 วัน 

20-30 นาท ี

https://portal.ku.ac.th/worklogin.html


เดือนประจ าเดือน ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที (เจ้าหน้าที่บุคคลเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานประมาณ 5 แผ่น/เดือน : 
ข้อมูลส่วนใหญ่เก็บไว้ใน Server)   

แผนผังการปฏิบัติงานใหม่  
ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประจ าตัวและลายนิ้วมือ 

   

 

 

 
บุคลากรลงเวลาปฏิบัตริาชการด้วยบัตรประจ าตัว

แบบ RFID และสแกนลายนิ้วมือ 
 จนท.บุคคลตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ  

ของบุคลากรและสรุป เสนอผู้บริหาร 
  

 
 

 

   
 
 
 

ผู้บริหารพิจารณา        
                              

 
 

 
 

 
                           

 จนท.บุคคลจดัท าบัญชีงบเดือนเสนอผู้บริหาร 

จะเห็นได้ว่า ส านักฯ ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่จากระบบการปฏิบัติงานเดิมจนถึงระบบ
การปฏิบัติงานใหม ่โดยมีวิธีการก าหนดแผน / แนวทาง /โครงการ ดังนี้ 

1) รวบรวมปัญหาต่าง ๆ 
2) ศึกษาประกาศ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3) สร้างโปรแกรม “ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์”เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ช่วยลดเวลา และข้ันตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคคล 
4) ด าเนินการพัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการมาใช้ควบคู่กับการลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานแบบเดิม 

 

5) ยกเลิก 
- ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายมือชื่อ 
- ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประจ าตัว 

 
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 

- มีต้นแบบระบบการมาปฏิบัติราชการ 
- บุคลากรทราบข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของตัวเอง ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 
- อ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่งานบุคคลในการสรุปและรวบรวมข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรในหน่วยงาน 

5 นาท ี

5 วินาที 

1 วัน 



- มีข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรที่ถูกต้องและครบถ้วน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ 
- ลดขั้นตอนการท างาน ลดระยะเวลา และลดการใช้ทรัพยากร  

 

2.  ปัจจัยน าเข้า (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต) 
2.1   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2.2    ซอฟแวร์ในการพัฒนาระบบ 
2.3    บัตรประจ าตัวผ่านเข้า-ออกประตู 
2.4    ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู 

 

3.  วิธีการด าเนินงาน  
- รวบรวมปัญหาต่าง ๆ จากการใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการแบบเดิม 
- ศึกษานโยบาย/ประกาศ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2539  และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕ ฉบับใหม ่เป็นต้น โดยให้ถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนดและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 

- รวบรวมข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
ประจ าวัน และรายงานบัญชีงบเดือนเวลาท าการ จัดท าสถิติการขาด, ลา, มาสาย, ออกก่อนเวลา, 
ไม่ลงเวลามาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อัตโนมัติ 

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
- บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับจัดท าฐานข้อมูลระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยรายละเอียด

เกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  e-Mail และจ านวนวันลาสะสม เป็นต้น 
- ทดสอบและแก้ไขระบบ 
- ใช้งานระบบฐานข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
- ประเมินผล 

 
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
 

 3.1.1  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ 
   ผู้บริหาร  เป็นผู้สนับสนุนนโยบายในการพัฒนาระบบ 
  งานบุคคล เป็นผู้ริเริ่ม โดยการร้องขอความต้องการระบบ และประสานงานให้ 

ค าปรึกษาและความถูกต้องของเอกสารตามระเบียบของทางราชการ 
  ฝ่ายสารสนเทศ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ 
 

3.1.2  การมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการใช้งานระบบ 
1) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคล สามารถเรียกดูประวัติเวลาปฏิบัติราชการของ

บุคลากรย้อนหลังได้ตามต้องการ 
2) บุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีส่วนร่วมในระบบ คือ 



- สามารถลงเวลามาปฏิบัติราชการด้วยตนเอง 
- สามารถบันทึก/แก้ไข/ยกเลิกใบลาของตนเอง 
- สามารถเรียกดูข้อมูลสถิติการลาแบบรายวัน รายเดือน และรายปีของตนเองได ้

 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow) 
 

  ขั้นตอนการด าเนินงานระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

3.2.1 ขั้นตอนการลงเวลาผ่านการสแกนลายนิ้วมือแบบเดิมและแบบใหม่  
  

           (แบบเดิม)                                                           (แบบใหม่)  

  

                             

 

        

                     

  

  

  

 รูปที่  1 แสดงขั้นตอนการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านการสแกนลายนิ้วมือส าหรับบุคลากร 
 

           (แบบเดิม)                                                           (แบบใหม่)  

  

                             

 

        

แตะบัตร+สแกนนิ้วมือ                 
เวลามาปฏิบัติราชการ 

 

เริ่มขั้นตอน 

สิ้นสุดขั้นตอน 

เริ่มขั้นตอน 

สิ้นสุดขั้นตอน 

แตะบัตร+สแกนนิ้วมือ                 
เวลามากลับปฏิบัติราชการ 

 

ลงชื่อและเวลามาปฏิบัติราชการ        
ในใบเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 

ลงชื่อและเวลามาปฏิบัติราชการ        
ในใบเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 

เริ่มขั้นตอน เริ่มขั้นตอน 

ตรวจสอบและขีดเส้นสีแดง              
ในใบเซ็นชื่อหลัง 08.30 น. 

ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ มาสาย       
ลาป่วย ลาพักผ่อน 

เข้าระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 

โหลดเวลาการมาปฏิบัติราชการ 
 



รูปที่  2 แสดงขั้นตอนการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านการสแกนลายนิ้วมือส าหรับเจ้าหน้าที่งานบุคคล  
 

                     

  

   

  

 

3.2.2  ขั้นตอนการยื่นใบลาแบบเดิมและแบบใหม่ 
  

                 (แบบเดิม)         (แบบใหม่)  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

     
     
     
     
      

 

สิ้นสุดขั้นตอน 
สิ้นสุดขั้นตอน 

ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลลงเวลา
ปฏิบัติราชการ เขียนสรุปรายชื่อเจ้าหน้าที่ มาสาย     

ลาป่วย ลาพักผ่อน 

กรอกใบลา 

ยื่นใบลา 

เซ็นอนุมัติ 

เริ่มขั้นตอน เริ่มขั้นตอน 

เข้าระบบการมาปฏิบัติราชการ 

ยื่นใบลา 

กรอกข้อมูลการลา 

ตรวจสอบข้อมูลการลา 

กรณีลาไม่ได้ กรณีลาได้ 

แจ้งเตือนผู้ลา บันทึกข้อมูลการลา 

ส่งเมล์ถึงผู้อนุมัติ   
เพื่อรอการอนุมัต ิ

รออนุมัติ ไม่อนุมัติ 

สิ้นสุดขั้นตอน 

เขียนข้อมูลการลา 

งานบุคคลตรวจสอบวันลา 

เก็บเข้าแฟ้ม 



 

 

 

 
รูปที่  3 แสดงขั้นตอนการยื่นใบลา 

4. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
   ได้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน สามารถอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร
ของส านักบริการคอมพิวเตอร์  โดยลดระยะเวลาและก าลังคนในการปฏิบัติงานของงานบุคคล  
 

5. ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (Outcome)  
ความพึงพอใจของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคคล และบุคลากร ต่อการใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นการบริหารจัดการข้อมูลงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 

6. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
 6.1  ลดระยะเวลาและก าลังคนของงานบุคคลในการปฏิบัติงาน 
 6.2  ลดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล และลดขั้นตอนการท างานให้มีความกระชับยิ่งขึ้น 
 6.3  เจ้าหน้าทีบุ่คคลสามารถปฏิบัติงานอืน่ ๆ เพิ่มมากขึ้น หลังจากน าระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ 

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทดแทนการปฏิบัติงานแบบเดิม   
6.4  การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นระเบียบ และสามารถค้นหาเพ่ือตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 
6.5  การจัดพิมพ์รายงานต่างๆ เป็นไปแบบอัตโนมัติ สามารถน าเสนอผู้บริหารได้ทันเวลา ถูกต้อง และ

ครบถ้วน 
6.5 ประหยัดทรัพยากร เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น 

 

7. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 

 ด้านเจ้าหน้าที่บุคคล 

  - ในช่วงแรกของการด าเนินงาน ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือบุคลากรทุกคนผ่านเครื่องอ่านลายนิ้วมือ 
เพื่อบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขในรายท่ีไม่สามารถใช้งานเครื่องอ่านลายนิ้วมือ เพื่อยืนยันตัวบุคคลได้ 

 

 ด้านระบบสารสนเทศ 

 - ระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานส าหรับบุคลากรที่ไม่มีเส้นลายนิ้วมือ หรือบุคลากรที่มีเส้น
ลายนิ้วมือบางมาก เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคคล กรณีนี้ท าการแก้ไขโดยการ
พัฒนาระบบให้บุคลากร Login เข้าระบบด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการยืนยันตัวบุคคลร่วมกับบัตรประจ าตัว  
 

8. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

เจ้าหน้าที่ส่งใบลา 

สิ้นสุดขั้นตอน 



     ได้ท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติระบบลงเวลาราชการแบบเดิมกับระบบลงเวลาราชการอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 
การด าเนินงาน ระบบเดิม ระบบใหม ่ ข้อเปรียบเทียบของระบบใหม่ 

1. การลงเวลาของเจ้าหน้าท่ี ใช้เขียนด้วยลายมือ การลงเวลาราชการด้วยบัตร
ประจ าตัวอิเลคทรอนิกส์ผา่นทาง
เครื่องอ่านบัตรและสแกน
ลายนิ้วมือ 
 

สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว
ขึ้น 

2.  การลงเวลาในการปฏิบัติ  
    ราชการไม่ตรงตามจริง 
 

- ไม่สามารถตรวจสอบได ้ - ตรวจสอบได้ตามความเป็นจริง - ตรวจสอบและอ้างอิงได ้

 - สามารถลงเวลาแทนก้น 
  ได ้

- ไม่สามารถลงเวลาแทนก้นได ้ - ตัดปัญหาการลงเวลาแทนกัน 
  ได ้100%  
 

3. การจัดท ารายงานต่างๆ  
   เช่น สรุปวันลาและงบ 
   เดือน 

เจ้าหน้าท่ีบุคคล
ด าเนินการเองด้วยมือ 

โปรแกรมประมวลผล จดัท า
รายงาน และสั่งพิมพ์เป็น
เอกสารรายงานให้อัตโนมัต ิ

สะดวก ถูกต้องแม่นย า  
รวดเร็วข้ึน ครบถ้วน และ
สามารถปรับแก้และตรวจสอบ
ได ้

4. การตรวจสอบข้อมูลการ 
   มาปฏิบัติราชการ 

- บุคลากรไม่สามารถ 
  ตรวจสอบการมา 
  ปฏิบัติงานด้วยตัวเองได ้

- บุคลากรสามารถตรวจสอบการ 
  มาปฏิบัติราชการด้วยตัวเองได้
ตามต้องการ 

ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 - ผู้บังคับบัญชาไม ่
  สามารถตรวจสอบ 
  การมาปฏิบตัิงาน 
  ของผู้ใต้บังคับบัญชาได ้

- ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบ 
  หรือดูข้อมูลการมาปฏิบัติงาน 
  ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตาม    
  ต้องการ 

ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
ส าหรับใช้ในการพิจารณา/
ตัดสินใจของผู้บังคับบญัชา 

 

9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

   ผู้บริหารมีนโยบายและให้การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน การมีส่วนรวม
ของฝ่ายสารสนเทศ ในการออกแบบและพัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เจ้าหน้าที่
บุคคลเป็นผู้ริเริ่มและร้องขอ ตลอดจนความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานในการปรับเปลี่ยนวิธีการลงเวลา
ปฏิบัติราชการใหม่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

10. การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
   การจัดท าระบบต้นแบบการบริหารจัดการข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยให้สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ผู้น าเสนอผลงาน : นางสุรินทร์ บัวทอง หัวหน้างานบุคคล ส านักบริการคอมพิวเตอร์  


