ระบบการขออนุ มตั ิการเดินทางไปราชการออนไลน์
สุทธิรกั ษ์ ศรีสวัสดิ์*1
ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์**

บทคัดย่อ
ระบบการขออนุ มัติการเดิน ทางไปราชการออนไลน์ สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ ออกแบบและพัฒนาระบบ ให้ มีประสิทธิภาพในการทํางาน
ประกอบไปด้ วยการทํางานหลัก 7 ระบบได้ แก่ระบบรักษาความปลอดภัยการตรวจสิทธิ์ผ้ ูใช้ งาน
ระบบ จัดการข้ อมูลผู้ใช้ งานงานระบบ จัดการข้ อมูลพื้นฐานระบบ จัดการรถยนต์ส่วนกลาง ขอ
อนุมัติการเดินทางไปราชการ ขออนุมัติการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และออกรายงาน ระบบการขอ
อนุมัติการเดินทางไปราชการออนไลน์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต
2 จะช่ ว ยให้ มี การจัด เก็บ ข้ อ มู ลอย่ า งเป็ นระบบระเบียบ เพิ่ ม ความสะดวกให้ กับ เจ้ า หน้ า ที่ใ น
สํานักงาน ลดขั้นตอนในการทํางานและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ ดีย่งิ ขึ้น

1. บทนํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีภารกิจในการจัดและ
ส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้ นฐานมุ่ งพั ฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา โดยยึดตามนโยบายกลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําให้ บุคลากรในสังกัดมีการเดินทางไปราชการบ่ อย เพื่อ
ติดต่ อประสานงานโครงการกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทั้งโรงเรียนในสังกัด และหน่ วยงาน
ราชการที่ต้ังอยู่ ส่วนกลาง ปั จจุ บันการขออนุ มัติการเดินทางไปราชการของบุคลากรจะต้ องทํา
บันทึกข้ อความเสนอให้ ผ้ ูบังคับบัญชาอนุ มัติ ซึ่งทําให้ ส้ ินเปลืองทรัพยากรกระดาษและเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง บางครั้งผู้บังคับบัญชาที่มีอาํ นาจในการอนุ มัติ เดินทางไปราชการหรือปฏิบัติ
หน้ าที่อยู่นอกหน่วยงานทําให้ การอนุมัติ เกิดความล่าช้ า

1

*นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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2. ปั ญหาและความสําคัญ
การขออนุ มัติเดินทางไปราชการ ต้ องกรอกแบบฟอร์มการขออนุ มัติไปราชการโดย
แนบหนังสือราชการที่แจ้ งเรื่องให้ ต้องเดินทางไปราชการ แล้ วเสนอให้ ผ้ ูอาํ นวยการกลุ่มที่สงั กัดอยู่
เป็ นคนเสนอเห็นชอบให้ ผ้ ูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นคนอนุมัติ ส่วนการขอใช้
รถยนต์ส่วนกลางต้ องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางแล้ วแนบสําเนาหนังสือราชการที่
ต้ องเดินทางไปราชการและแนบหนังสือขออนุมัติการเดินทางที่ผ่านการอนุมัติมาจากผู้อาํ นวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาแล้ ว มีการกรอกข้ อมูลซํา้ ซ้ อน ใช้ เวลานานในการค้ นหาเอกสาร และยังไม่มี
สารสนเทศที่ครอบคลุมในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร หากไม่มีระบบช่วยแก้ ไขจะทํา
ให้ เกิดการยากต่อการค้ นหาประวัติการเดินทางไปราชการ รวมถึงการขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางได้
จึงต้ องทําการพัฒนาระบบเข้ ามาช่ วยในปั ญหาดังกล่ าว และยังทําให้ สามารถตรวจสอบสถานะ
รถยนต์ส่วนกลางที่ว่าง สามารถขอใช้ ไปราชการได้

3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบ
1.1 ภาษาโปรแกรม PHP
PHP เป็ นภาษาสคริ ปต์ open source ที่ทาํ งานทางฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ (Server-side scripting
language) มีลกั ษณะเป็ น embedded script คือสามารถฝังคําสัง่ PHPไว้ในเว็บเพจ ร่ วมกับคําสัง่ ของ
HTML ทําให้เราสามารถใช้ภาษา PHP พัฒนาระบบงานในลักษณะ dynamic programming ได้
Rasmus Lerdorf เป็ นผูส้ ร้างภาษา PHP ขึ้นในปี ค.ศ.1994 PHP ย่อมาจาก Personal
Home Page Tools ปั จจุบนั กลุ่มผูพ้ ฒั นา PHP ได้กาํ หนดให้ PHP ย่อมาจาก PHP: Hypertext
Preprocessor ซึ่ งเป็ นคําย่อในลักษณะการทํางานหรื อการคํานวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรื อ
ทําซํ้าขั้นตอนเดิม เพราะชื่อเต็มยังคงมีตวั อักษรย่อ PHP ปรากฏอยู่
แท็กที่สามารถใช้กบั ภาษาโปรแกรม PHP ได้แก่
1. แท็ก <?php…..?>
2. แท็ก <?.....?>
3. แท็ก <%.....%>
4. คู่แท็ก <script language=”php”></script>
PHP ได้ มีการรองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างเช่น การใช้
classes, abstract classes, interfaces, inheritance, constructors, cloning, exceptions, และอื่นๆ
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1.2 อาปาเช่ เว็บเซิ รฟ์ เวอร์ (Apache Web Server)
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ บริการ HTTP (HyperText Transfer Protocol)
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ สามารถอ่านข้ อมูล ทั้งภาพ และเสียง จากเครื่องบริการ ผ่านบราวเซอร์
(http://www.thaiall.com/internet/internet04.htm)
Apache เป็ นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่มี ีผ้ ูนิยมใช้ งานมากที่สดุ บนอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากเป็ นฟรีแวร์ (freeware) และเป็ นโปรแกรมที่มีความเสถียร ไม่ค่อยเกิดปัญหาในขณะ
ทํางาน นอกจากนี้ยังสามารถทํางานได้ บนหลายระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็ น Unix, Linux,
FreeBSD หรือ Windows
จุดเด่นของ Apache
1. เป็ นฟรีแวร์
2. มีความเสถียรสูง เนื่องจากทํางานภายใต้ โหมดของ DOS ทําให้ ไม่ต้องเกี่ยวข้ องกับ
ไดร์เวอร์ต่างๆ ของ Windows
3. ไม่มีการเขียนข้ อมูลลงในรีจีสทรี (registry) ดังนั้น uninstall ออกก็จะไม่ส่งผลต่อ
การทํางานของ Windows ในภายหลัง
4. สามารถทํางานร่วมกับ PHP engine ได้ ท้งั แบบ CGI binary (โดยเรียกใช้ ไฟล์
php.exe) และแบบ Module ซึ่งจะทํางานได้ เร็วกว่า
5. สามารถเลือกได้ ว่าจะให้ ทาํ งานตั้งแต่ช่วงที่เข้ าสู่ Windows (โดยติดตั้งเป็ น Service
ของ Windows) หรือเฉพาะในยามที่ต้องการใช้ งานเท่านั้น
1.3 MySQL
MySQL เป็ น SQL Relational Database Management System(RDBMS) เป็ น
Database ที่ใช้ ได้ ฟรี ซึ่งใช้ ร่วมกํบ PHP ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. การออกแบบและพัฒนาระบบ
เพื่อให้ ระบบทําการผลิตสารสนเทศให้ ตรงกับความต้ องการ โดยขั้นแรกได้ ทาํ การ
วิเคราะห์ว่าใครบ้ างที่จะมาเป็ นผู้ใช้ ระบบ (User) ซึ่งในการขออนุ มัติเดินทางไปราชการ มี
ผู้เกี่ยวข้ องในกระบวนการ ได้ แก่ บุคลากร เจ้ าหน้ าที่ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง ผู้อาํ นวยการกลุ่มงาน และผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงการทํางานของระบบใหม่
ซึ่งกําหนดความสามารถของระบบให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้ใช้ โดยแบ่งตาม
ประเภทความต้ องการที่เป็ นหน้ าที่หลัก ดังนี้
ระบบทั่วไป
1. สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเข้ าถึงและจัดการข้ อมูลของผู้ใช้ ในแต่ละระดับได้
ผู้ดูแลระบบ
1. ทําหน้ าที่จดั การผู้ใช้ งานระบบและข้ อมูลพื้นฐานต่างๆ
2. กําหนดการแบ่งสิทธิ์การใช้ งานของผู้ใช้ งานแต่ละระดับที่มาใช้ งานระบบ
ผู้ใช้ งานระบบ (บุคลากร)
1. บันทึกการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
2. แก้ ไขข้ อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
3. บันทึกการขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง
4. ออกรายงานในส่วนของผู้ใช้ งานระบบ
5. สามารถบันทึกการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ ได้
6. สามารถดูประวัติการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ ได้
7. สามารถบันทึกการขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง
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8. สามารถแสดงการใช้ รถยนต์ส่วนกลางในรูปแบบปฏิทนิ ได้
9. สามารถออกรายงานประวัตกิ ารใช้ รถยนต์ส่วนกลางได้
10. สามารถออกรายงานประวัตกิ ารเดินทางไปราชการได้
11. สามารถ แก้ ไขข้ อมูลพื้นฐานผู้ใช้ ระบบได้ (หากต้ องการ ลบข้ อมูล ต้ องขอสิทธิ์
จากผู้ดูแลระบบ)
ผู้ใช้ งานระบบ (เจ้ าหน้ าที่ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง)
1. สิทธิ์ตามผู้ใช้ งานระบบ (บุคลากร)
2. สามารถเพิ่ม แก้ ไขข้ อมูลรถยนต์ส่วนกลางได้ (หากต้ องการ ลบข้ อมูล ต้ องขอสิทธิ์
จากผู้ดูแลระบบ)
3. สามารถเพิ่ม แก้ ไขข้ อมูลพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางได้ (หากต้ องการ ลบข้ อมูล
ต้ องขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ)
4. เลือกพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ส่วนกลางสําหรับเดินทางไปราชการ
5. บันทึกข้ อมูลรถยนต์ส่วนกลาง
6. บันทึกข้ อมูลพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
7. บันทึกวันลาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
8. ออกรายงานการใช้ รถในรายเดือน
9. ออกรายงานในส่วนรวมของหน่วยงาน
ผู้ใช้ งานระบบ (ผู้อาํ นวยการกลุ่มงาน)
1. สิทธิ์ตามผู้ใช้ งานระบบ (บุคลากร)
2. เสนอ ผอ.สํานักงานฯ อนุมตั ิการเดินทางไปราชการ
ผู้ใช้ งานระบบ (ผู้อาํ นวยการสํานักงานฯ)
1. สิทธิ์ตามผู้ใช้ งานระบบ (บุคลากร)
2. อนุมัติการเดินทางไปราชการ
3. อนุมัติการขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางตามที่ เจ้ าหน้ าที่ดูแลรถยนต์ฯเสนอ
4. ออกรายงานในส่วนรวมของหน่วยงาน
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ภาพที่ 2 แบบฟอร์มการขออนุมัตไิ ปราชการ
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ภาพที่ 3 ติดตามการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
สรุปแล้ วระบบการขออนุ มัติการเดินทางไปราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จากการใช้ งานได้ ทาํ การสัมภาษณ์ผ้ ูใช้ งานในแต่ละระดับ ได้ แก่
ผู้ ดู แ ลระบบ ผู้ ใ ช้ งานระบบ (บุ ค ลากร) ผู้ ใ ช้ ง านระบบ (พนั ก งานขั บ รถ) ผู้ ใ ช้ งานระบบ
(เจ้ าหน้ าที่ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง) ผู้ใช้ งานระบบ (ผู้อาํ นวยการกลุ่มงาน) และผู้ใช้ งานระบบ
(ผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2)มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก
จากการศึกษา และพัฒนาระบบการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ ของสํานักงานเขต
พื้ นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแม่ ฮ่ อ งสอน เขต 2 ผู้ ศึ ก ษามี ข้ อ เสนอในการพั ฒ นาระบบให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้
1. ในการใช้ งานระบบให้ เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะต้ องมีการทํา
ความเข้ าใจถึงประโยชน์และวิธกี ารใช้ งานระบบแก่ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
2. การบันทึกข้ อมูลควรพัฒนาเทคนิคที่จะช่วยให้ การตรวจสอบและการบันทึกข้ อมูล
ให้ มีความเร็วและมีความถูกต้ องแม่ นยํามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้ งาน
ระบบ
3. พัฒนาระบบให้ ครอบคลุมกับการทํางานในทุกส่วน เช่น พัฒนาระบบการคํานวณ
ค่าใช้ จ่ายในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อนํามาเป็ นสถิติสารสนเทศในการใช้ งบประมาณ
ในรายปี งบประมาณ
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