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1.โปรแกรมขออนุญาตเดินทางไปราชการเป็นโปรแกรมสนบัสนุนการใชง้านเพื่อบนัทึกและออกหนงัสือบนัทึก ขอ้ความขออนุญาต

เดินทางไปราชการแบบออนไลน ์โดยเขา้ใชง้านผา่นล้ิงค ์http://203.157.168.88/e-gib/web/index.php?r=user/security/login 

 

รูปท่ี 1 หนา้ต่างเขา้สู่ระบบ 

2 เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้โปรแกรม(ส าหรับบนัทึกใหต้นเอง)จะแสดงผลเมนูการใชง้านดงัรูปท่ี 2 ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2 หนา้ต่างแสดงผลเม่ือท่านไดเ้ขา้สู่ระบบส าเร็จและเป็นหนา้ต่างแสดงเมนูทางดา้นซา้ยมือ 

2.1 เมนู บนัทึกการเดินทาง หนา้ต่างแสดง รายการหนงัสือราชการ 

http://203.157.168.88/e-gib/web/index.php?r=user/security/login
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รูปท่ี 3 หนา้ต่างแสดงผลเม่ือท่านกด เมนู บนัทึกการเดินทาง 

2.1.1 ปุ่ม บนัทกึหนงัสือเดนิทางไปราชการ คือ การออกบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4 หนา้ต่างแสดง แบบฟอร์มบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 1 คือ ช่องกรอกเลขท่ีหนงัสือ  

หมายเลข 2 คือ วนัท่ีบนัทึกหนงัสือเดินทางไปราชการ 
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หมายเลข 3 คือ ช่องเลือกผูอ้นุมติัหนงัสือ 

หมายเลข 4 คือ ช่องกรอกขอ้ความ สรุปจากหนงัสือตน้ทาง ความยาว 200 ตวัอกัษร 

หมายเลข 5 คือ ช่องกรอก แจง้ให ้ความยาว 200 ตวัอกัษร 

หมายเลข 6 คือ ช่องกรอก เลขท่ีหนงัสือตน้ทาง และวนัท่ีของหนงัสือ 

หมายเลข 7 คือ ก าหนดระยะเวลา การเดินทาง 

หมายเลข 8 คือ ช่องกรอก สถานท่ี 

หมายเลข 9 คือ ก าหนดระยะเวลา เขา้ร่วมอบรม/ประชุม 

 

รูปท่ี 5 หนา้ต่างแสดง แบบฟอร์มบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 10 คือ จ านวนวนั ท่ีเขา้ร่วมอบรม/ประชุม 

หมายเลข 11 คือ ช่อง พิมพ ์ช่ือ/สกลุ  โดยโปรแกรมจะท าการคน้หาให ้อตัโนมติั 

หมายเลข 12 คือ ลบ รายการผูร่้วมเดินทางทั้งหมด 

หมายเลข 13 คือ ลบ รายการผูร่้วมเดินคร้ังละรายการ 

หมายเลข 14 คือ จดัเรียงล าดบั ผูร่้วมเดินทาง โดยการคลิกเมาส์แลว้ลากข้ึนลง 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiO0s7CyeTUAhUKtI8KHdrcBmgQvwUIIigA
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 รูปท่ี 6 หนา้ต่างแสดง แบบฟอร์มบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 15 คือ ต๊ิก ถูก หนา้ประเภทแต่ละรายการ อยา่งนอ้ยประเภทละ 1 

หมายเลข 16 คือ ช่องกรอก หมายเหต ุ

 

รูปท่ี 7 หนา้ต่างแสดง แบบฟอร์มบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 17 คือ ปุ่มแสดงตวัอยา่งก่อนพิมพ ์เม่ือคลิกปุ่มน้ีแลว้ จะแสดงผลดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 8 หนา้ต่างแสดง ตวัอยา่งรายงานบนัทึกเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 18 คือ บนัทึกขอ้มูล และ พิมพ ์เม่ือคลิกปุ่มน้ีแลว้ จะแสดงผลดงัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 9 หนา้ต่าง แสดงรายงานบนัทึกเดินทางไปราชการ 
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2.2 เมนู รายงานค่าใชจ่้าย[ตนเอง] 

 

รูปท่ี 10  หนา้ต่างแสดงผลเม่ือท่านกด เมนู รายงานค่าใชจ่้าย[ตนเอง] 

2.2.1 ปุ่ม บนัทกึค่าใช้จ่าย คือ การบนัทึกค่าใชจ่้าย การเดินทาง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รูปท่ี 11  หนา้ต่างแสดง การบนัทึกค่าใชจ่้าย 
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2.3 ปุ่ม เปลีย่นรหัสผ่าน คือ การเปล่ียนรหสัผา่นใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รูปท่ี 12  หนา้ต่างแสดง การเปล่ียนรหสัผา่นใหม่ 

 

2.4 ปุ่ม แจ้งปัญหา คือ การแจง้ปัญหา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รูปท่ี 13  หนา้ต่างแสดง รายการแจง้ปัญหา 

 

รูปท่ี 14  หนา้ต่างแสดง บนัทึกแจง้ปัญหา 
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รูปท่ี 14  กดปุ่ม  หนา้ต่างจะแสดง การตอบการแกปั้ญหา  

3 เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้โปรแกรม(ส าหรับบนัทึกใหต้นเอง และ คนอ่ืน)จะแสดงผลเมนูการใชง้านดงัรูปท่ี 15 ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 15 หนา้ต่างแสดงผลเม่ือท่านไดเ้ขา้สู่ระบบส าเร็จและเป็นหนา้ต่างแสดงเมนูทางดา้นซา้ยมือ 
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3.1 เมนู บนัทึกการเดินทาง[คนอ่ืน] หนา้ต่างแสดง รายการหนงัสือราชการ

 

รูปท่ี 16 หนา้ต่างแสดง แบบฟอร์มบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 1 คือ ช่องคน้หา คนท่ีตอ้งการบนัทึกหนงัสือให ้ 

หมายเลข 2 คือ ช่องกรอกเลขท่ีหนงัสือ  

หมายเลข 3 คือ วนัท่ีบนัทึกหนงัสือเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 4 คือ ช่องเลือกผูอ้นุมติัหนงัสือ 

หมายเลข 5 คือ ช่องกรอกขอ้ความ สรุปจากหนงัสือตน้ทาง ความยาว 200 ตวัอกัษร 

หมายเลข 6 คือ ช่องกรอก แจง้ให ้ความยาว 200 ตวัอกัษร 

หมายเลข 7 คือ ช่องกรอก เลขท่ีหนงัสือตน้ทาง และวนัท่ีของหนงัสือ 
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หมายเลข 8 คือ ก าหนดระยะเวลา การเดินทาง 

หมายเลข 9 คือ ช่องกรอก สถานท่ี 

หมายเลข 10 คือ ก าหนดระยะเวลา เขา้ร่วมอบรม/ประชุม 

 

รูปท่ี 17 หนา้ต่างแสดง แบบฟอร์มบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 11 คือ จ านวนวนั ท่ีเขา้ร่วมอบรม/ประชุม 

หมายเลข 12 คือ ช่อง พิมพ ์ช่ือ/สกลุ  โดยโปรแกรมจะท าการคน้หาให ้อตัโนมติั 

หมายเลข 13 คือ ลบ รายการผูร่้วมเดินทางทั้งหมด 

หมายเลข 14 คือ ลบ รายการผูร่้วมเดินคร้ังละรายการ 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiO0s7CyeTUAhUKtI8KHdrcBmgQvwUIIigA
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รูปท่ี 18 หนา้ต่างแสดง แบบฟอร์มบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 15 คือ ต๊ิก ถูก หนา้ประเภทแต่ละรายการ อยา่งนอ้ยประเภทละ 1 

หมายเลข 16 คือ ช่องกรอก หมายเหต ุ

 

รูปท่ี 7 หนา้ต่างแสดง แบบฟอร์มบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 18 คือ ปุ่มแสดงตวัอยา่งก่อนพิมพ ์เม่ือคลิกปุ่มน้ีแลว้ จะแสดงผลดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 8 หนา้ต่างแสดง ตวัอยา่งรายงานบนัทึกเดินทางไปราชการ 

หมายเลข 19 คือ บนัทึกขอ้มูล และ พิมพ ์เม่ือคลิกปุ่มน้ีแลว้ จะแสดงผลดงัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 9 หนา้ต่าง แสดงรายงานบนัทึกเดินทางไปราชการ 


