
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : 
DMC) และคู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ             
ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ส าหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 
โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ ยืนยัน/รับรองข้อมูลการ มีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอ่ืนๆ เพ่ือใช้
ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับใช้ ในการวางแผน การบริหารจัดการ การก าหนดนโยบาย             
การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับโรงเรียน  ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และจัดท าคู่มือ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการด าเนินงาน การให้บริการงานสารบรรณด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้ระบบ AMSS++ ซึ่งเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการรับ - ส่งเอกสาร
ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการได้รวดเร็ว สะดวกคล่องตัวซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน               
เกิดประสิทธิภาพสูง เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย Best Practice Ubon1 : 2023   Model  ด้านประสิทธิภาพ      
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
               ผู้ จัดท าหวัง เป็นอย่างยิ่ งว่ า  คู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล                  
(Data Management Center: DMC) และคู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (AMSS++) ฉบับนี้               
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 

                                                             นางวาสนา  มุสิกสาร 
                                                                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
                                                                กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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บทน ำ 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 13 
กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 กันยายน 2553 ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
2. จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
3. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผน 
5. ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน  มีเป้าหมาย มีขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที ่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวคิด 

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย 
ให้สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินการตามแผน การก ากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 
 
 
 



ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

 ข้อมูลสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นระบบที่ติดตั้งบน Web 
Application Server สามารถช่วยให้การท างานของบุคลากรด้านข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีบทบาท ภารกิจในการบริหาร                   
การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ต้องเก็บข้อมูล ไม่ให้เกิดความ              
ซ้ าซอน และไม่เพ่ิมภาระให้แก่สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้สรุปวิธีการบริหารจัดการ
งานข้อมูลสารสนเทศ ที่หน่วยงานในสังกัดใช้เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้เข้าใจหลักการของระบบ
บริหารจัดการข้อมูล ดังนี้ 
 ระบบ Data Management Center 
 ระบบ Data Management Center เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา โดยปรับปรุงข้อมูล จ านวน 3 ครั้ง คือ ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 
10 พฤศจิกายน) และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม) โดยโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเองได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 โปรแกรม B-Obec 
 ระบบ B-Obec เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน โดยก าหนด
รูปแบบ ประเภท แผนผัง ตลอดจนภาพถ่ายของสิ่งก่อสร้างโดยให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเองได ้
 ระบบ Education Management Information System : EMIS 
 ระบบ Education Management Information System : EMIS เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีโรงเรยีน 
2) ข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ระบบจัดเก็บ 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 3) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณ และ                     
นอกงบประมาณ ที่มีอยู่ในโรงเรียน ณ ปัจจุบัน 
 4) ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (B-OBEC)  
     โดยให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้ 
 



ประโยชน์ของข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
 1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา อย่างมีหลักการและเหตุผลของผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 2. เป็นเครื่องมือในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและการ
ติดตามประเมินผล 
 3. เป็นเครื่องมือในการก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงตาม
แผนงานหรือเป้าหมาย 
 4. เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
 5. เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และ
บุคลากรในองค์กร และสาธารณชน 
 6. เป็นเครื่องมือส าหรับบุคคลทั่วๆ ไป เช่น นักวิจัย นักวิชาการ หรือนักการศึกษาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ
การท างานทางวิชาการ ช่วยในการตัดสินใจ มีเหตุผล หรือเพ่ือแสวงหาความรู้ ทฤษฎีใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

 
  



คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักท่ีได้รับมอบหมำย 
 

นำงวำสนำ  มุสิกสำร    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
        กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1. งานข้อมูลสารสนเทศ 
(1) การจัดท าข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง 
(2) การจัดท าข้อมูลตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(3) การน าเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ 

2. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(1) จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ด้วยโปรแกรม Data Management Center (DMC) 
(2) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ด้วยโปรแกรม Education Management 

Information System (EMIS) 
(3) จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ตามโปรแกรม M-Obec และ B-Obec 
(4) ก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

ด้วยโปรแกรม G-Code 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  



กระบวนกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 

  ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลสารสนเทศ / 
สภาพความจ าเป็นและปัญหา 

ก าหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

การวางแผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามแผน / โครงการ 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม / สถานศึกษา 
ด าเนินงาน 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
การด าเนินงาน 



กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 

1. งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร   

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและความต้องการของผู้รับบริการ 

2) ขอบเขตของงำน 
(1) การให้บริหารข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
(2) รูปแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 

3) ค ำจ ำกดัควำม 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วถูกน าไปใช้

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว โดยมีรูปแบบและ
ช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ 

4) ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นตาม

เวลาและเงื่อนไข 
(2) จัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
(3) ออกแบบวิธีการน าเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
(4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เก่ียวข้อง 
(5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา  

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5) Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
โปรแกรมฐานข้อมูลกลาง และคู่มือแนวทางการใช้งาน 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ระบบข้อมูล 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการ
น าเสนอ 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 



ล ำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร 

1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและ

วางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นตามเวลาและเงื่อนไข 

 

10 วัน 

2 จัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้

ครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 

 

1 เดือน 

3 ออกแบบวิธีการน าเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบ

อิเล็กทรอนิคส์ 

 

1 เดือน 

4 ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อมู ล ส า ร สน เทศตามร ะบบฐ านข้ อ มู ล 

เพ่ือการบริหารที่เก่ียวข้อง 

 

ตลอด 

ปีงบประมาณ 

5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 

เ พ่ือน า ไปใช้ ในการปรับปรุ ง พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

เพ่ือการบริหาร 

 

ตลอด 

ปีงบประมาณ 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ระบบข้อมูล 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการ
น าเสนอ 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 



 

 

2. งำนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center : DMC) 
ภำรกิจ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์เงื่อนไขวิธีการข้ันตอนและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในรอบ
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ทั้ง 3 รอบ 
- รอบภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน) 
- รอบภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน) 
- รอบภาคสิ้นปีการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม) 

2) ดูแลให้ค าแนะน าโรงเรียนในการด าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ 
3) ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
4) ออกแบบวิธีการน าเสนอในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
6) ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล 
 
 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  การจัดเก็บข้อมูลส าเร็จทันตามก าหนดเวลา 

1) รอบภาคเรียนที่ 1 จัดเก็บระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 
2) รอบภาคเรียนที่ 2 จัดเก็บระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 
3) รอบภาคสิ้นปีการศึกษา จัดเก็บระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 

 
เอกสำรอ้ำงอิงกำรปฏิบัติงำน 

1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554 
3) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) และคู่มือ   
   การใช้งาน 
 

3. งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Education Management Information System : 
EMIS) 
ภำรกิจ 

1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2) วางแผนและเตรียมการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
3) จัดเก็บข้อมูล 
4) ตรวจสอบข้อมูล 



 

 

5) แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
6) สรุปผลและรายงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
ตัวช้ีวัด 

การจัดเก็บข้อมูลส าเร็จทันตามก าหนดเวลา 
 

เอกสำรอ้ำงอิงกำรปฏิบัติงำน 
1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554 
3) โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Education Management Information 

System : EMIS) และคู่มือการใช้งาน 
 

4. งำนระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-Obec) 
ภำรกิจ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ 
2) วางแผนการจัดเก็บข้อมูล 
3) จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างทุกประเภท 
4) ตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
5) เผยแพร่ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 
 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1) ความถูกต้อง ครบถ้วน 
2) ความรวดเร็วทันก าหนดเวลา 
3) การน ามาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ 

 
 เอกสำรอ้ำงอิงกำรปฏิบัติงำน 

1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฯ 
2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 
 
 



 

 

5. งำนระบบก ำหนดรหัสประจ ำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร 
(G-Code) 
ภำรกิจ 

1) ข้อมูลผู้เรียน 
- ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูล 
- ค้นหาข้อมูลผู้เรียน 
- ตรวจสอบและรับรอง 

2) ข้อมูลผู้ใช้ 
- ตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน 

3) รายงาน 
- รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษา 
- รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสัญชาติ 

 
 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1) ความถูกต้อง ครบถ้วน 
2) ความรวดเร็วทันก าหนดเวลา 
3) การน ามาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ 

 
 เอกสำรอ้ำงอิงกำรปฏิบัติงำน 

1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฯ 
2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งำนสำรบรรณ 

วัตถุประสงค์  

               เพ่ือเป็นคู่มือการพัฒนางานโดยใช้ระบบ AMSS++ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งเป็นการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณของข้าราชการ

และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือการปฏิบัติงานที่ทันสมัย        

มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ขอบเขตของงำน 

               คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การรับ-ส่ง การจัดท าหนังสือ การเก็บรักษา 

การยืม และการท าลายหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนระบบ AMSS++ 

การรับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบ AMSS++ 

    1. เข้าสู่ระบบระบบ AMSS++ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
     2. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของกลุ่มงาน 

 



 

 

3. เมื่อพิจารณาดูหนังสือเรียบร้อยแล้ว 
 - ให้เลือกบริหารงานทั่วไป>> รับส่งหนังสือราชการ>>หนังสือรับ>>ลงทะเบียนหนังสือ 

 

 - หนังสือรับ>>คลิกรายละเอียด>>เลือกผู้รับหนังสือไปด าเนินการ (กดเลือกเจ้าของเรื่อง)>>ตกลง 
 

 
  



 

 

 

 - หนังสือส่ง ไปที่ บริหารงานทั่วไป>>ทะเบียนหนังสือราชการ>>ทะเบียนหนังสือส่ง>>ลงทะเบียน
หนังสือ>>ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
 

 

 



 

 

 

- ลงทะเบียนหนังสือส่ง>>เลือกผู้ที่จะส่งหนังสือถึง>>ชื่อเรื่อง>>กลุ่มปฏิบัติ>>บุคคลปฏิบัติ>> 
หมายเหตุ สรุปเรื่องท่ีส่งไปโดยย่อ>>เลือกไฟล์ที่จะแนบ เช่น หนังสือน าส่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่เกินครั้งละ            
5 ไฟล์ 

- ส่งหนังสือราชการ>>ระบุรายละเอียด จากกลุ่มที่ส่งไป>>ถึงสถานศึกษาในสังกัด>>เลือกระดับ
ความส าคัญ>>ความลับ>>เลขหนังสือ/ลงวันที่>> 

 

 



 

 

 

 

 

 -กรอกเนื้อหาโดยสรุป >> ตรวจเช็คไฟล์ที่แนบโดยสามารถคลิกเข้าดูได้อีกครั้งหนึ่ง >>ตกลงไฟล์
เอกสารราชการทั้งหมด จะจัดส่งไปยังโรงเรียนในสังกัดที่เลือกไว้ตั้งแต่ต้น 
 



 

 

 หมำยเหตุ สามารถกดเลือกไฟล์ได้จ านวน 5 ไฟล์ต่อครั้งในกรณีท่ีเอกสารแนบมีจ านวนมากกว่าให้
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติดังนี้ 1. หน้าหลักของเมนู >> บริหารงานทั่วไป >> รับส่งหนังสือราชการ >> ส่งหนังสือ
ราชการจะปรากฏหน้าจอดังนี้ >> กรอกข้อความให้ครบถ้วน >> กดเลือกไฟล์ที่ต้องการส่งเพิ่มเติม >> ตกลง 

กระบวนงำนและขั้นตอนกำรปฏิบัติ  
     1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ  
 1.1 งานรับหนังสือราชการ  
  (1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ / เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนส่วนราชการ
ภายนอกและบุคคลทั่วไป จากกลุ่มอ านวยการ 
  (2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ / เอกสาร  
   - กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนระบบ AMSS++ 
   - กรณีถูกต้อง ลงทะเบียนคุมในสมุดทะเบียนรับ ของกลุ่มนโยบายและแผน น าเสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือจ าแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่งเรื่องต่อ
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ พร้อมลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ 
   - จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 1.2 งานส่งหนังสือราชการ 
  (1) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นเรียบร้อยแล้ว             
ถ้าหากมีการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้ด าเนินการออกเลขทะเบียนส่งทางระบบ AMSS++ จากนั้น
ด าเนินการแนบไฟล์ให้เรียบร้อย ส่งตามระบบ แต่ถ้าหากเป็นหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการจัดส่งหนังสือ
ราชการไปยังกลุ่มอ านวยการ เพ่ือจัดส่งทางระบบไปรษณีย์ EMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Flow chart กำรปฏิบัติงำน 

งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 

 

 

 

 

งำนธุรกำร กลุ่มนโยบำยและแผน 
 
ธ 

ลงทะเบียนรับจำกระบบ AMSS++ 

 
ธ 

ลงทะเบียนคุมในเล่มทะเบียนรับ  

 
ธ 

เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำย

และแผน 

 

ธ 
แจ้งผู้รับผิดชอบ 

- กลุ่มงำนธุรกำร 
- กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
- กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
- กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 
- กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลฯ 

 
 

 
ธ 

เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

 
ธ 

ส่งหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 



 

 

งำนรับส่งหนังสือรำชกำร

 

 

 

ร่างและพิมพ์หนังสือราชการ

ตามระเบียบงานสารบรรณ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ของหนังสือราชการ 

เสนอผู้บังคับบญัชา 

ตรวจสอบ/ลงนาม 

ออกเลขท่ีหนังสือ/ค าสั่ง 

ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส ์

แ 

ติดตาม/ประเมินผล 



 

 

ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือ 

ส่งหนังสือราชการ 

ส่งส าเนาคู่ฉบับ 

ลงทะเบียนหนังสือส่ง 

 4 

 3 

2 

1 

Flow chart กำรปฏิบัติงำน 

งำนส่งหนังสือรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  

 1. ระบบ AMSS++ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

  2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และ พ.ศ.2526 และระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


