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โปรแกรมบริหารทะเบียนประวัติบุคลากร 
 

การเรียกใช้โปรแกรม 
กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมผู้ใช้งำนจะต้องเปิดโปรแกรมเบรำเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr. 

udoncity.go.th  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรทะเบียนประวัติบุคลำกร 

 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรทะเบียนประวัติบุคลำกร 
 

เมื่อคลิกเข้ำสู่โปรแกรมแล้วจะปรำกฏหน้ำจอ Login เข้ำสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งำนจะต้องกรอกรหัสผู้ใช้งำน 
(Username) และ รหัสผ่ำน (Password) เข้ำสู่ระบบ ดังรูปที่ 3 

 

คลิกเพื่อ
เรียกใช้

โปรแกรม 
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รูปที่ 3  หน้ำจอเข้ำสู่ระบบของระบบบันทึกกำรลำออนไลน์ 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ผู้ใช้งำนโปรแกรมแต่ละท่ำนจะได้รับสิทธิ์กำรใช้งำนระบบที่แตกต่ำงกันและเป็นไปตำมประเภทของ

บุคลำกร ซึ่งบุคลำกรแต่ละประเภทจะสำมำรท ำกำรลำออนไลน์ได้ดังนี้ 
1. พนักงำนเทศบำล  สำมำรถท ำกำรบันทึกกำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว  ลำพักผ่อน  ลำ

อุปสมบท  ลำไปต่ำงประเทศผ่ำนระบบได้ 
2. พนักงำนจ้ำงประจ ำ  สำมำรถท ำกำรบันทึกกำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว  ลำพักผ่อน  ลำ

อุปสมบทผ่ำนระบบได้ 
3. พนักงำนจ้ำงชั่วครำว  สำมำรถท ำกำรบันทึกกำรลำป่วย/ลำคลอด  ลำพักผ่อนผ่ำนระบบได้ 

 

1. เมนูการลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจส่วนตัว 
1.1 การบันทึกลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจส่วนตัว 

คลิกทีเ่มนู “กำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 4  หน้ำจอบันทึกลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว 
 

1.1 (1) คลิกท่ีช่อง “วันที่” เพ่ือเลือกวันที่บันทึกใบลำ 
1.1 (2) คลิก  เพ่ือเลือกประเภทกำรลำ เช่น ลำป่วย เป็นต้น 
1.1 (3) กรอกชื่อเรื่องท่ีจะท ำกำรลำ เช่น ลำป่วย เป็นต้น 
1.1 (4) กรอกข้อมูลเพ่ือระบุว่ำเรียนใคร เช่น ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน เป็นต้น 
1.1 (5) คลิกท่ีช่องวันที่ในช่อง “ตั้งแต่วันที่” และ “ถึงวันที่” เพ่ือระบุวันที่ต้องกำรขอลำ 
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1.1 (6) ระบบจะท ำกำรค ำนวณและแสดงวันที่ลำทั้งหมดอัตโนมัติ 
1.1 (7) กรอกจ ำนวนวันที่ลำตรงกับวันท ำกำร 
1.1 (8) ระบบจะท ำกำรดึงข้อมูลที่อยู่ของบุคลำกรจำกระบบงำนทะเบียนประวัติมำแสดงโดยอัตโนมัติ 
1.1 (9) กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ 
1.1 (10) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย 

1.1 (11) คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล จะปรำกฏรำยกำรที่ได้บันทึกสักครู่ด้ำนล่ำง 

 

 
รูปที่ 5  หน้ำจอแสดงรำยกำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว 

 

1.1 (12) คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบลำ 
 

1.2 การแก้ไขข้อมูลการลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจส่วนตัว 
คลิกท่ีเมนู “กำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว”  เลือก “ประเภทกำรลำ” 

 
 

รูปที่ 6  หน้ำจอเลือกรำยกำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัวเพ่ือแก้ไข 
 

 
 

รูปที่ 7  หน้ำจอแก้ไขข้อมูลกำรลำพักผ่อน 
 

หมายเหตุ  กำรแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ จะไม่สำมำรถท ำได้หำกใบลำนี้ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนระบบแล้ว 
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1.3 การพิมพ์ใบลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจส่วนตัว 
คลิกท่ีเมนู “กำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว”  เลือก “ประเภทกำรลำ” 

 

 
รูปที่ 8  หน้ำจอเลือกรำยกำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัวเพ่ือพิมพ์ 

 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบลำ 
 

1.4 การยกเลิกใบลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจส่วนตัวด้วยตนเอง 
คลิกท่ีเมนู “กำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว”  เลือก “ประเภทกำรลำ” 

 

 
 

รูปที่ 9  หน้ำจอเลือกรำยกำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัวเพ่ือยกเลิก 
 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยกเลิกใบลำ 
 

หมายเหตุ  กำรยกเลิกในส่วนนี้ จะไม่สำมำรถท ำได้หำกใบลำนี้ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนระบบแล้ว 
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2. เมนูลาพักผ่อน 
2.1 การบันทึกลาพักผ่อน 

คลิกท่ีเมนู “ลำพักผ่อน” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 10  หน้ำจอบันทึกลำพักผ่อน 
 

 2.1 (1) คลิกที่ช่อง “วันที่” เพ่ือเลือกวันที่บันทึกใบลำ 
2.1 (2) กรอกชื่อเรื่องที่จะท ำกำรลำ เช่น ขอลำพักผ่อนประจ ำปี เป็นต้น 
2.1 (3) กรอกข้อมูลเพื่อระบุว่ำเรียนใคร เช่น เช่น ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน เป็นต้น 
2.1 (4) คลิกที่ช่องวันที่ในช่อง “ตั้งแต่วันที่” และ “ถึงวันที่” เพ่ือระบุวันที่ต้องกำรขอลำ 
2.1 (5) ระบบจะท ำกำรค ำนวณและแสดงวันที่ลำทั้งหมดอัตโนมัติ 
2.1 (6) กรอกจ ำนวนวันที่ลำตรงกับวันท ำกำร 
2.1 (7) ระบบจะท ำกำรดึงข้อมูลที่อยู่ของบุคลำกรจำกระบบงำนทะเบียนประวัติมำแสดงโดยอัตโนมัติ 
2.1 (8) กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ 
2.1 (9) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย 

2.1 (10) คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล จะปรำกฏรำยกำรที่ได้บันทึกสักครู่ด้ำนล่ำง 
 

 
 

รูปที่ 11  หน้ำจอแสดงรำยกำรลำพักผ่อน 
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2.2 การแก้ไขข้อมูลการลาพักผ่อน 
คลิกท่ีเมนู “กำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 

 

 
รูปที่ 12  หน้ำจอเลือกรำยกำรลำพักผ่อนเพ่ือแก้ไข 

 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบลำ 
 

 
รูปที่ 13  หน้ำจอแก้ไขข้อมูลกำรลำพักผ่อน 

 

ท ำกำรกรอกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไขและคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  กำรแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ จะไม่สำมำรถท ำได้หำกใบลำนี้ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนระบบแล้ว 
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2.3 การพิมพ์ใบลาพักผ่อน 
คลิกท่ีเมนู “กำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 

 

 
รูปที่ 14  หน้ำจอเลือกรำยกำรลำพักผ่อนเพ่ือพิมพ์ 

 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบลำ 
 

2.4 การยกเลิกข้อมูลการลาพักผ่อนตัวด้วยตนเอง 
คลิกท่ีเมนู “กำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 15  หน้ำจอเลือกรำยกำรลำพักผ่อนเพ่ือยกเลิก 
 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยกเลิกใบลำ 
 

หมายเหตุ  กำรยกเลิกในส่วนนี้ จะไม่สำมำรถท ำได้หำกใบลำนี้ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนระบบแล้ว 
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3. เมนูลาอุปสมบท 
3.1 การบันทึกลาอุปสมบท 

คลิกท่ีเมนู “ลำอุปสมบท” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 16  หน้ำจอบันทึกลำอุปสมบท 
 

3.1 (1) คลิกที่ช่อง “วันที่” เพ่ือเลือกวันที่บันทึกใบลำ 
3.1 (2) กรอกชื่อเรื่องที่จะท ำกำรลำ เช่น ขอลำอุปสมบท เป็นต้น 
3.1 (3) กรอกข้อมูลเพื่อระบุว่ำเรียนใคร เช่น เช่น ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน เป็นต้น 
3.1 (4) คลิกที่ช่องวันที่ในช่อง “ตั้งแต่วันที่” และ “ถึงวันที่” เพ่ือระบุวันที่ต้องกำรขอลำ 
3.1 (5) ระบบจะท ำกำรค ำนวณและแสดงวันที่ลำทั้งหมดอัตโนมัติ 
3.1 (6) กรอกจ ำนวนวันที่ลำตรงกับวันท ำกำร 
3.1 (7) ระบบจะท ำกำรดึงข้อมูลที่อยู่ของบุคลำกรจำกระบบงำนทะเบียนประวัติมำแสดงโดยอัตโนมัติ 
3.1 (8) กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ 
3.1 (9) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย 

3.1 (10) คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล จะปรำกฏรำยกำรที่ได้บันทึกสักครู่ด้ำนล่ำง 
 

 
 

รูปที่ 17  หน้ำจอแสดงรำยกำรลำอุปสมบท 
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3.2 การพิมพ์ใบลาพักผ่อน 
คลิกท่ีเมนู “กำรลำป่วย/ลำคลอด/ลำกิจส่วนตัว” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 18  หน้ำจอเลือกรำยกำรลำอุปสมบทเพ่ือพิมพ์ 
 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบลำ 
 

3.3 การยกเลิกข้อมูลการลาอุปสมบทตัวด้วยตนเอง 
คลิกท่ีเมนู “กำรลำอุปสมบท” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 19  หน้ำจอเลือกรำยกำรลำอุปสมบทเพ่ือยกเลิก 
 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยกเลิกใบลำ 
 

หมายเหตุ  กำรยกเลิกในส่วนนี้ จะไม่สำมำรถท ำได้หำกใบลำนี้ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนระบบแล้ว 
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4. เมนูลาไปต่างประเทศ 
คลิกท่ีเมนู “ลำไปต่ำงประเทศ” 

 

5. เมนูจ านวนวันที่สามารถลาได้ 
 คลิกท่ีเมนู “ลำไปต่ำงประเทศ” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 20  หน้ำจอแสดงจ ำนวนวันที่สำมำรถลำได้ของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนประจ ำ 
 

 
รูปที่ 21  หน้ำจอแสดงจ ำนวนวันที่สำมำรถลำได้ของพนักงำนจ้ำงชั่วครำว 

 

6. เมนูบันทึกวันลาสะสม 
 คลิกท่ีเมนู “บันทึกวันลำสะสม” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
รูปที่ 22  หน้ำจอบันทึกวันลำสะสม 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรทะเบียนประวัติบุคลำกร 19-19 

ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำกำรบันทึกวันลำสะสมได้โดยกำรกรอกจ ำนวนวันลำสะสม แล้วคลิกปุ่ม  
เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

7. เมนูขอยกเลิกวันลา 
7.1 การขอยกเลิกวันลา 
 คลิกท่ีเมนู “ขอยกเลิกวันลำ” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 23  หน้ำจอเลือกรำยกำรเพื่อขอยกเลิกวันลำ 
 

7.1 (1) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือไปท ำกำรบันทึกกำรขอยกเลิกวันที่ 
 

 
รูปที่ 24  หน้ำจอขอยกเลิกวันลำ 

 

7.1 (2) ท ำกำรกรอกข้อมูลกำรขอยกเลิก แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกำรขอยกเลิก 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรทะเบียนประวัติบุคลำกร 19-20 

8. เมนูอนุมัติการลา 
8.1 เมนูอนุมัติการลาพนักงานเทศบาล 

คลิกท่ีเมนู “อนุมัติกำรลำพนักงำนเทศบำล” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 25  หน้ำจออนุมัติกำรลำพนักงำนเทศบำล 
 

 8.1 (1) คลิกท่ีปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 26  หน้ำจอยืนยันกำรอนุมัติกำรลำ 
 

 8.1 (2) คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท ำกำรบันทึกกำรอนุมัติกำรลำ 
 
8.2 เมนูอนุมัติการลาของพนักงานประจ า 

คลิกท่ีเมนู “อนุมัติกำรลำของพนักงำนประจ ำ” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรทะเบียนประวัติบุคลำกร 19-21 

 
 

รูปที่ 27  หน้ำจออนุมัติกำรลำของพนักงำนประจ ำ 
 

 8.1 (1) คลิกท่ีปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 28  หน้ำจอยืนยันกำรอนุมัติกำรลำ 
 

 8.1 (2) คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท ำกำรบันทึกกำรอนุมัติกำรลำ 
 
8.3 เมนูอนุมัติการลาของพนักงานจ้างช่ัวคราว 

คลิกท่ีเมนู “อนุมัติกำรลำของพนักงำนจ้ำงชั่วครำว” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 29  หน้ำจออนุมัติกำรลำของพนักงำนจ้ำงชั่วครำว 
 

8.1 (1) คลิกท่ีปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรทะเบียนประวัติบุคลำกร 19-22 

 
 

รูปที่ 30  หน้ำจอยืนยันกำรอนุมัติกำรลำ 
 

 8.1 (2) คลิก  เพ่ือเลือกว่ำ อนุมัต ิหรือ ไม่อนุมัติ 
 8.1 (3) กรอกควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
 8.1 (4) คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท ำกำรบันทึกกำรอนุมัติกำรลำ 
 

9. รายงาน 
9.1 เมนูรายงานการลาของพนักงานเทศบาล 

คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรลำของพนักงำนเทศบำล” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 31  หนำ้จอรำยงำนกำรลำของพนักงำนเทศบำล 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรทะเบียนประวัติบุคลำกร 19-23 

9.2 เมนูรายงานการลาของพนักงานจ้างประจ า 
คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรลำของพนักงำนจ้ำงประจ ำ” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 32  หน้ำจอรำยงำนกำรลำของพนักงำนจ้ำงประจ ำ 
 
9.3 เมนูรายงานการลาของพนักงานจ้างช่ัวคราว 

คลิกท่ีเมนู “รำยงำนกำรลำของพนักงำนจ้ำงชั่วครำว” จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรทะเบียนประวัติบุคลำกร 19-24 

 
 

รูปที่ 33  หน้ำจอรำยงำนกำรลำของพนักงำนจ้ำงชั่วครำว 
 

การออกจากระบบ 
 คลิกท่ีปุ่ม “ออกจำกระบบ” หรือ Logout 
 


