
ระบบการขออนุมติัการเดินทางไปราชการออนไลน ์
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บทคดัย่อ  

 ระบบการขออนุมัติการเดินทางไปราชการออนไลน์ สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพในการทาํงาน

ประกอบไปด้วยการทาํงานหลัก 7 ระบบได้แก่ระบบรักษาความปลอดภัยการตรวจสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ระบบ จัดการข้อมูลผู้ใช้งานงานระบบ จัดการข้อมูลพ้ืนฐานระบบ จัดการรถยนต์ส่วนกลาง ขอ

อนุมัติการเดินทางไปราชการ  ขออนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และออกรายงาน ระบบการขอ

อนุมัติการเดินทางไปราชการออนไลน์ สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 

2 จะช่วยให้มีการจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ เพ่ิมความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ใน

สาํนักงาน ลดขั้นตอนในการทาํงานและยังเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานให้ดีย่ิงขึ้น 

 

1. บทนาํ 

 สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีภารกจิในการจัดและ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาการศึกษาของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา โดยยึดตามนโยบายกลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทาํให้บุคลากรในสังกัดมีการเดินทางไปราชการบ่อย เพ่ือ

ติดต่อประสานงานโครงการกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงาน

ราชการที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง ปัจจุบันการขออนุมัติการเดินทางไปราชการของบุคลากรจะต้องทาํ

บันทึกข้อความเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ซ่ึงทาํให้สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษและเอกสาร

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บางคร้ังผู้บังคับบัญชาที่มีอาํนาจในการอนุมัติ เดินทางไปราชการหรือปฏิบัติ

หน้าที่อยู่นอกหน่วยงานทาํให้การอนุมัติ เกดิความล่าช้า 

 

 

 

 

 
1
 *นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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2. ปัญหาและความสาํคญั 

 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต้องกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการโดย

แนบหนังสอืราชการที่แจ้งเร่ืองให้ต้องเดินทางไปราชการ แล้วเสนอให้ผู้อาํนวยการกลุ่มที่สงักดัอยู่

เป็นคนเสนอเหน็ชอบให้ผู้อาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นคนอนุมัติ ส่วนการขอใช้

รถยนต์ส่วนกลางต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางแล้วแนบสาํเนาหนังสอืราชการที่

ต้องเดินทางไปราชการและแนบหนังสอืขออนุมัติการเดินทางที่ผ่านการอนุมัติมาจากผู้อาํนวยการ

เขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว มีการกรอกข้อมูลซํา้ซ้อน ใช้เวลานานในการค้นหาเอกสาร และยังไม่มี

สารสนเทศที่ครอบคลุมในการสนับสนุนการตัดสนิใจของผู้บริหาร หากไม่มีระบบช่วยแก้ไขจะทาํ

ให้เกิดการยากต่อการค้นหาประวัติการเดินทางไปราชการ รวมถึงการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางได้ 

จึงต้องทาํการพัฒนาระบบเข้ามาช่วยในปัญหาดังกล่าว และยังทาํให้สามารถตรวจสอบสถานะ

รถยนต์ส่วนกลางที่ว่าง สามารถขอใช้ไปราชการได้ 

 

3. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบ 

1.1 ภาษาโปรแกรม  PHP 

 PHP เป็นภาษาสคริปต ์open source ท่ีทาํงานทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server-side scripting 
language) มีลกัษณะเป็น embedded script คือสามารถฝังคาํสั่ง PHPไวใ้นเวบ็เพจ ร่วมกบัคาํสั่งของ 
HTML ทาํใหเ้ราสามารถใชภ้าษา PHP พฒันาระบบงานในลกัษณะ dynamic programming ได ้ 

 Rasmus Lerdorf เป็นผูส้ร้างภาษา PHP ข้ึนในปี ค.ศ.1994 PHP ยอ่มาจาก Personal 
Home Page Tools ปัจจุบนักลุ่มผูพ้ฒันา PHP ไดก้าํหนดให้ PHP ยอ่มาจาก PHP: Hypertext 
Preprocessor ซ่ึงเป็นคาํยอ่ในลกัษณะการทาํงานหรือการคาํนวณท่ีให้ผลลพัธ์แบบยอ้นกลบัหรือ
ทาํซํ้ าขั้นตอนเดิม  เพราะช่ือเตม็ยงัคงมีตวัอกัษรยอ่ PHP ปรากฏอยู ่  

แทก็ท่ีสามารถใชก้บัภาษาโปรแกรม PHP  ไดแ้ก่ 
1. แทก็ <?php…..?> 

2. แทก็ <?.....?>  

3. แทก็ <%.....%> 

4. คู่แทก็ <script language=”php”></script> 

PHP ได้มีการรองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุอย่างสมบูรณ์แบบ อยา่งเช่น การใช ้
classes, abstract classes, interfaces, inheritance, constructors, cloning, exceptions, และอ่ืนๆ 
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1.2 อาปาเช่ เว็บเซิรฟ์เวอร ์(Apache Web Server) 

 เวบ็เซิร์ฟเวอร์  (Web Server)  คือ บริการ HTTP  (HyperText Transfer Protocol) 

เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูล ทั้งภาพ และเสยีง จากเคร่ืองบริการ ผ่านบราวเซอร์   

(http://www.thaiall.com/internet/internet04.htm) 

 Apache เป็นโปรแกรมเวบ็เซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สดุบนอนิเทอร์เนต็ 

เน่ืองจากเป็นฟรีแวร์ (freeware) และเป็นโปรแกรมที่มีความเสถยีร ไม่ค่อยเกดิปัญหาในขณะ

ทาํงาน นอกจากน้ียังสามารถทาํงานได้บนหลายระบบปฏบิัติการ ไม่ว่าจะเป็น Unix, Linux, 

FreeBSD หรือ Windows 

 จุดเด่นของ  Apache 

1. เป็นฟรีแวร์  

2. มีความเสถยีรสงู  เน่ืองจากทาํงานภายใต้โหมดของ DOS  ทาํให้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกบั

ไดร์เวอร์ต่างๆ ของ Windows 

3. ไม่มีการเขยีนข้อมูลลงในรีจีสทรี (registry) ดังน้ัน uninstall ออกกจ็ะไม่ส่งผลต่อ

การทาํงานของ Windows ในภายหลัง 

4. สามารถทาํงานร่วมกบั PHP engine ได้ทั้งแบบ CGI binary (โดยเรียกใช้ไฟล์ 

php.exe) และแบบ Module  ซ่ึงจะทาํงานได้เรว็กว่า 

5. สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทาํงานตั้งแต่ช่วงที่เข้าสู่ Windows (โดยติดตั้งเป็น Service 

ของ Windows) หรือเฉพาะในยามที่ต้องการใช้งานเท่าน้ัน 

1.3 MySQL 

 MySQL เป็น SQL Relational Database Management System(RDBMS) เป็น 

Database ที่ใช้ได้ฟรี ซ่ึงใช้ร่วมกบํ PHP ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

 

4. การออกแบบและพฒันาระบบ 

 เพ่ือให้ระบบทาํการผลิตสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ โดยขั้นแรกได้ทาํการ

วิเคราะห์ว่าใครบ้างที่จะมาเป็นผู้ใช้ระบบ (User) ซ่ึงในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ มี

ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับรถยนต์

ส่วนกลาง ผู้อาํนวยการกลุ่มงาน และผู้อาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1  แสดงการทาํงานของระบบใหม่ 

  

 ซ่ึงกาํหนดความสามารถของระบบให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้โดยแบ่งตาม

ประเภทความต้องการที่เป็นหน้าที่หลัก ดงัน้ี 

 ระบบทั่วไป 

1. สามารถกาํหนดสทิธิ์ในการเข้าถงึและจัดการข้อมูลของผู้ใช้ในแต่ละระดับได้ 

ผู้ดูแลระบบ 

1. ทาํหน้าที่จดัการผู้ใช้งานระบบและข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ 

2. กาํหนดการแบ่งสทิธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละระดับที่มาใช้งานระบบ 

ผู้ใช้งานระบบ (บุคลากร) 

1. บันทกึการขออนุมัติการเดนิทางไปราชการ 

2. แก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

3. บันทกึการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

4. ออกรายงานในส่วนของผู้ใช้งานระบบ 

5. สามารถบนัทกึการขออนุมัติการเดนิทางไปราชการ ได้ 

6. สามารถดูประวัติการขออนุมัติการเดนิทางไปราชการ ได้ 

7. สามารถบนัทกึการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
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8. สามารถแสดงการใช้รถยนตส่์วนกลางในรปูแบบปฏทินิได้ 

9. สามารถออกรายงานประวตักิารใช้รถยนตส่์วนกลางได้ 

10. สามารถออกรายงานประวตักิารเดินทางไปราชการได้ 

11. สามารถ แก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานผู้ใช้ระบบได้ (หากต้องการ ลบข้อมูล ต้องขอสทิธิ์

จากผู้ดูแลระบบ) 

ผู้ใช้งานระบบ (เจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง) 

1. สทิธิ์ตามผู้ใช้งานระบบ (บุคลากร) 

2. สามารถเพ่ิม แก้ไขข้อมูลรถยนต์ส่วนกลางได้ (หากต้องการ ลบข้อมูล ต้องขอสทิธิ์

จากผู้ดูแลระบบ) 

3. สามารถเพ่ิม แก้ไขข้อมูลพนักงานขบัรถยนต์ส่วนกลางได้ (หากต้องการ ลบข้อมูล 

ต้องขอสทิธิ์จากผู้ดูแลระบบ) 

4. เลือกพนักงานขบัรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ส่วนกลางสาํหรับเดินทางไปราชการ 

5. บันทกึข้อมูลรถยนต์ส่วนกลาง 

6. บันทกึข้อมูลพนักงานขบัรถยนต์ส่วนกลาง 

7. บันทกึวันลาพนักงานขบัรถยนต์ส่วนกลาง 

8. ออกรายงานการใช้รถในรายเดือน 

9. ออกรายงานในส่วนรวมของหน่วยงาน 

ผู้ใช้งานระบบ (ผู้อาํนวยการกลุ่มงาน) 

1. สทิธิ์ตามผู้ใช้งานระบบ (บุคลากร) 

2. เสนอ ผอ.สาํนักงานฯ อนุมัติการเดนิทางไปราชการ 

ผู้ใช้งานระบบ (ผู้อาํนวยการสาํนักงานฯ) 

1. สทิธิ์ตามผู้ใช้งานระบบ (บุคลากร) 

2. อนุมัติการเดนิทางไปราชการ 

3. อนุมัติการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางตามที่ เจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ฯเสนอ 

4. ออกรายงานในส่วนรวมของหน่วยงาน 
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ภาพที ่2  แบบฟอร์มการขออนุมัตไิปราชการ 
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ภาพที ่3  ติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

 

5. สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ 

 สรุปแล้วระบบการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จากการใช้งานได้ทาํการสมัภาษณ์ผู้ใช้งานในแต่ละระดับ ได้แก่ 

ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ (บุคลากร) ผู้ใช้งานระบบ (พนักงานขับรถ) ผู้ใช้งานระบบ 

(เจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง) ผู้ใช้งานระบบ (ผู้อาํนวยการกลุ่มงาน) และผู้ใช้งานระบบ

(ผู้อาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2)มีความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก 

 จากการศึกษา และพัฒนาระบบการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ ของสาํนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้ศึกษามีข้อเสนอในการพัฒนาระบบให้มี

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นดังน้ี 

1. ในการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะต้องมีการทาํ

ความเข้าใจถงึประโยชน์และวิธกีารใช้งานระบบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

2. การบันทกึข้อมูลควรพัฒนาเทคนิคที่จะช่วยให้การตรวจสอบและการบันทกึข้อมูล

ให้มีความเร็วและมีความถูกต้องแม่นยาํมากย่ิงขึ้ น ทั้งน้ีเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการใช้งาน

ระบบ 

3. พัฒนาระบบให้ครอบคลุมกับการทาํงานในทุกส่วน เช่น พัฒนาระบบการคาํนวณ

ค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพ่ือนาํมาเป็นสถิติสารสนเทศในการใช้งบประมาณ

ในรายปีงบประมาณ 
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