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O43 การด าเนนิการตามมาตรการส่งเสรมิ 

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

           

 
                     

                  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

              ประถมศกึษานครปฐม เขต 1 
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คำนำ 

               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส เข้าถึง และตรวจสอบได้ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีการประเมินแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน                     
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเพ่ีอยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานแล้วกำหนดเป็นมาตรการและ
ดำเนินการตามที่กำหนด นำไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรมและธรรมมาภิบาล และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป 

                
 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
                                  กรกฎาคม 2564 
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มาตรการเพ่ีอส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

.................... 

               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำของ นายมติชน   มูลสูตร 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ให้ความสำคัญของมาตรการเพ่ีอส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นอย่างยิ่ง           

กำหนดให้ทีมบริหารในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  1  ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็ น กรอบการ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความ

เสียหายจาก การปฏิบัติงานของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม   เพ่ีอส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 1  จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และนำไปปฏิบัติเพ่ีอพัฒนาและการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้  

1) มาตรการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวั ง สอดส่อง 
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ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) มาตรการพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/
ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่
ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหาร
ประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพ่ือ
สร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) มาตรการปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา
เครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ 
ขัน้วางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) มาตรการปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่ เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
สร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ย วข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ  เพ่ือบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพี่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

............................ 
 
มาตรการที่  1  ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมมาตรการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มี  
                  วัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย              
                  ทุกระดับ 
 

 
 
           วันที่  21 มิถุนายน  2564  นายพิบูลย์  แก้วไทรนันท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย   สังกัด                         
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รายงานว่า  เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2564                         
นางวิไลพร  เชื้อสถาปนศิริ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดปลักไม้ปลักไม้ลาย  ได้เก็บกระเป๋าสตางค์เหตุเกิดในท้องที่
ตำบลหนองงูเหลือม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จึงได้ประกาศทางเฟสบุ๊คเพจข่าวนครปฐม  และเพจข่าวสาร
กำแพงแสน  เพ่ือตามหาเจ้าของ ต่อมาในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสาวสายชล  หว้ยจทัร์  บ้านเลขท่ี  295  หมู่ 2         
ตำบลโพนงาม  อำเภอหนองหาร  จังหวัดอุดรธานี ได้มาแสดงตนเพ่ีอยืนยันการเป็นเจ้า และจากการพิสูจน์และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่าเป็นของ นางสาวสายชล   ห้วยจันทร์  จริง จึงได้นำคืนเรียบร้อยแล้ว นับได้ว่าเป็น               
นางวิไลพร  เชื้อสถาปนศิริ  เป็นบุคคลที่มีความชื่อสัตย์สุจริต    เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม   สมกับเป็นแม่พิมพ์                  
เบ้าหลอมที่ทรงคุณค่า และเป็นการปลูกฝัง ตัวอย่างทีดีเพ่ีอหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  และนำมา             
ซ่ึงความภาคภูมิใจให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
 
 
 
 



6 
 

มาตรการที่ 2  ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ   
                  ใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

  

 
 
           วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ          
ทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่ สพป.นครปฐม เขต ๑ นายมติชน  มูลสูตร  ได้มอบหมายให้               
นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รอง  ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑  นางสาวสุกฤตภัทร ลิ้มเฉลิม ผอ.กลุ่มส่งเสริม            
การจัดการศึกษา นางสาวยุพา ทรัพย์ อุไรรัตน์  ศึกษานิ เทศก์   นายประพนธ์ สะสมทรัพย์  ศึกษานิ เทศก์            
นางสาวระวีวรรณ    ศรีคต ผอ.รร.วัดทัพยายท้าว โดยมีผู้เข้ารับการประเมินคือ นางสาวปานเนตร ม่วงสุวรรณ                
ครูโรงเรียนวัดรางปลาหมอ(สวนป่านราษฎร์ศรัทธา)  และ นายอรรถพล  สร้อยจอม ครูโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 

มาตรการที่ 3  ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงมาตรการพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการ  
                 ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 

               วัน พุธที่  5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น . นายมติชน  มูลสู ตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1                  
นายมิน ประจวบวัน  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นายกิ่ง ลิ้มประสาท ผู้แทนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัด
นครปฐม นายอธิกานต์ สักคุณา ประธานชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวั ด
นครปฐม และยื่นข้อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ต่อท่าน พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ท่านได้รับข้อเสนอไว้และจะนำไปดำเนินการ           
ให้เป็นลำดับต่อไป 
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มาตรการที่ 4  ข้อมูลที่แสดงถึงมาตรการปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน  
                  หน่วยงานภาครัฐ  ดังตารางสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เดือน/ปี จำนวนเรื่องร้องเรียน 

(เรื่อง) 

ดำเนินการเรียบร้อย 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

(เรื่อง) 

ตุลาคม       2563 0 0 0 0 

พฤศจิกายน 2563 0 0 0 0 

ธันวาคม     2563 0 0 0 0 

มกราคม    2564 0 0 0 0 

กุมภาพันธ์  2564 0 0 0 0 

มีนาคม     2564 0 0 0 0 

เมษายน    2564 0 0 0 0 

พฤษภาคม 2564 0 0 0 0 

มิถุนายน    2564 0 0 0 0 

กรกฎาคม   2564 0 0 0 0 

สิงหาคม    2564 0 0 0 0 

กันยายน   2564     

รวม 0 0 0 0 

                                         

                   ผู้รายงาน 
(นายปฐม แจ้งธรรมมา) 

นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายแล้วคดี 

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

                                                        
                    (นายมติชน  มูลสูตร) 
              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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มาตรการที่ 5   มาตรการปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
                  ของเจ้าหน้าที่  โดยใช้คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน 
                  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 Version 22  มิถุนายน 2564 สนับสนุน  
                  กิจกรรมและระบบงานที่เกี่ยวข้อง  
    

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

Version 22  มิถุนายน 2564 

การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
เข้าสู่การใช้งานที ่URL : http://1.4.143.180/amssplus/   

 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (EDUCATION AREA MANAGEMENT 
SUPPORT SYSTEM : AMSS++)  
  ใส่ user และ password ตามที่กำหนด 
 

 

 

 
 
 
 

http://1.4.143.180/amssplus/


คู่มือการใช้งาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์



ค ำน ำ 

 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในหน่วยงำน มีกำรใช้งำนโปรแกรมระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Education Area Management Support System : AMSS++) ที่
พัฒนำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กับกำรบริหำรจัดกำรงำน 4 ด้ำนภำยใน
หน่วยงำน ได้แก่ ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนบริหำรงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงำน
วิชำกำร โดยใช้โปรแกรมดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 ได้ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้กระดำษ ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำระบบกำรเสนอหนังสือรำชกำรผ่ำนโปรแกรมระบบสนับสนุน      
กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Education Area Management Support System : 
AMSS++) ในงำนด้ำนบริหำรทั่วไป เพิ่มเติมเมนูกำรเสนอหนังสือรำชกำร ในระยะแรกได้ประยุกต์ใช้
โปรแกรมที่พัฒนำโดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น ซึ่งต่อมำได้ยกเลิกกำรใช้งำน กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร จึงได้พัฒนำ “โปรแกรมระบบส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์” ที่เป็นลิขสิทธ์ิของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 และ
ประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 2564 เป็นต้นมำ และในปัจจุบันได้พัฒนำเป็น “โปรแกรมระบบ
ส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์” Version 22 มิถุนำยน 2564 เพื่อใช้ในกำรเสนอหนังสือรำชกำรภำยใน และ
เสนอหนังสือรำชกำรภำยนอก ที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 “นครแห่งคุณภำพและนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ” อีกทั้งตอบโจทย์กำรท ำงำนในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่อยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่ำงดี  

  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ในนำมผู้ด ำเนินกำรพัฒนำโปรแกรมระบบส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรมระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ Version 
22 มิถุนำยน 2564 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้ใช้งำนสำมำรถขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และหวังว่ำจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งำนและผู้ที่สนใจต่อไป และขอขอบคุณทีมงำนพัฒนำ
โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 

20  กรกฎำคม  2564 



สำรบญั 

 

                             หน้ำ 

 กำรเข้ำใช้งำนโปรแกรมระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์                       1 

 กำรเพิ่มบันทึกข้อควำม (หนังสือรำชกำรภำยใน)                     2 

 กำรสร้ำงหนังสือรำชกำรภำยนอก                                                                           11 

 กำรดูรำยละเอียดของหนังสือรำชกำรภำยในและหนังสือรำชกำรภำยนอกที่สร้ำง                    19 

 กำรลงควำมเห็นส่ังกำรของผู้บังคับบัญชำ                                                                  21 

 กำรติดตำมสถำนะกำรลงนำมของผู้บังคับบัญชำ                                                          23 

 กำรด ำเนินงำนหลังจำกที่ผู้บังคับบัญชำลงนำมแล้ว                                                       24 

 กำรพิมพ์หนังสือรำชกำรภำยในที่ผู้บังคับบัญชำลงนำมแล้ว                                              26 

 กำรบันทึกไฟล์หนังสือรำชกำรภำยในที่ผู้บังคับบัญชำลงนำมแล้ว                                       27 

 กำรพิมพ์หนังสือรำชกำรภำยนอกที่ผู้บังคับบัญชำลงนำมแล้ว                                           28                                      

 กำรบันทึกไฟล์หนังสือรำชกำรภำยนอกที่ผู้บังคับบัญชำลงนำมแล้ว                                    30 

 กำรใช้ร่ำงหนังสือส่งโดยไม่ใช้หนังสือรำชกำรภำยนอกจำกโปรแกรม                                   31 

 กำรส่งหนังสือรำชกำรภำยในแจ้งภำยในหน่วยงำน                                                       32 

 กำรส่งหนังสือรำชกำรภำยนอกแจ้งโรงเรียน                                                               34 

 คณะผู้จัดท ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใชง้านโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1            
Version 22 มิถุนายน 2564 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 
 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

Version 22  มิถุนายน 2564 

การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์
เข้าสู่การใช้งานท่ี URL : http://1.4.143.180/amssplus/   

 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (EDUCATION AREA 
MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM : AMSS++)  
  ใส่ user และ password ตามท่ีก าหนด 
 

 

เกิดหน้าต่างใหม่  เลือกเมนู “บริหารงานท่ัวไป”  เลือกเมนู “เสนอหนังสือราชการ” 

 

http://1.4.143.180/amssplus/


คู่มือการใชง้านโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1            
Version 22 มิถุนายน 2564 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 
 

  ผู้ใช้งานจะพบหน้าหลักของโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีพัฒนาโดยกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1  Version วันท่ี 22 มิถุนายน 2564   

การสร้างบันทึกข้อความ(หนังสือราชการภายใน) 

   ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “บันทึกเสนอ”  เลือก “เพิ่มบันทึกเสนอใหม่” 

 

  จะเกิดหน้าต่างใหม่ของรูปแบบบันทึกข้อความ ท่ีเป็นรูปแบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้เป็นทางการภายในหน่วยงาน 
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  ให้ผู้ใช้งานพิมพ์ช่ือเรื่องของบันทึกข้อความ 
  เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ระบบจะมีให้
อัตโนมัติ โดยท่ีผู้ใช้งานไม่ต้องพิมพ ์
  แนบเอกสารต้นเรื่อง เช่น หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฯลฯ , แนบส่ิงท่ี
ส่งมาด้วยของหนังสือต้นเรื่อง (ถ้ามี)  คลิก “เพิ่มช่องรับเอกสาร” ตามเอกสารท่ีต้องการเสนอ 
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  หากผู้ใช้งานแนบเอกสาร “หนังสือต้นเรื่อง” “ส่ิงท่ีส่งมาด้วย” ของบันทึกข้อความเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะมีรายละเอียดของหนังสือท่ีแนบปรากฏในบรรทัดท่ีแนบ (หนังสือต้นเรื่อง และส่ิงท่ีส่งมาด้วย ผู้ใช้งาน
สามารถเขียนบรรยายช่ือของหนังสือ และช่ือของเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วย ได้ตามความประสงค์) 

 

  สร้างหนังสือราชการภายนอก ระบบจะก าหนดให้อัตโนมัติท่ี “สร้าง” หากผู้ใช้งานไม่ต้องการ
สร้างหนังสือราชการภายนอก ให้ท่านคลิกท่ี “ไม่สร้าง” (ตรงนี้มีความจ าเป็นมากท่ีผู้เสนอหนังสือต้องให้
ความส าคัญ เพราะโปรแกรมจะเช่ือมโยงการท างานในเมนูอื่นท่ีเกี่ยวข้องในระบบ) 
  หากผู้ใช้งานคลิก “สร้าง” หนังสือราชการภายนอก ให้ผู้ใช้งานระบุช้ันความเร็วตามความ
ประสงค์ พร้อมแนบไฟล์หนังสือราชการภายนอก (ไฟล์ word ท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) แนบไฟล์
เอกสารท่ี “ร่างหนังสือส่ง” 
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 ผู้ใช้งานพิมพ์เนื้อหารายละเอียดของบันทึกข้อความท่ีต้องการเสนอในหัวข้อ “ข้อเท็จจริง” เคาะ
ย่อหน้าตามต้องการ (ย่อหน้าของเนื้อหาบันทึกข้อความในระบบอาจจะไม่เสถียรนัก) 

 

   หัวข้อ “ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง” ให้ผู้ใช้งานพิมพ์รายละเอียดของหนังสือต้นเรื่อง / 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง หรือระเบียบกฎหมายท่ีน ามาใช้ประกอบเรื่องท่ีก าลังเสนอ 
  หัวข้อ “ประเด็น(ข้อพิจารณา)” ให้ผู้ใช้งาน พิมพ์รายละเอียดท่ีต้องการให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
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  หัวข้อ “ข้อเสนอ” ระบบจะมีข้อความ “จึงเรียนมาเพื่อโปรด” ให้ผู้ใช้งานเพิ่มเติมข้อความตาม
ความประสงค์ หรือลบข้อความท่ีไม่ต้องการใช้งาน เช่น 1. , 2. 

 

  หัวข้อ “ส่งบันทึกข้อความถึง” ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ีปุ่ม “เลือกบุคคลพิจารณา/เห็นชอบ” มี 2 กรณี 
ได้แก่          กรณีบุคลากรภายในกลุ่มงานเป็นผู้เสนอบันทึกข้อความ ให้คลิกเลือกชื่อผู้อ านวยการกลุ่มท่ี
ก ากับดูแลกลุ่มงาน (ห้ามเลือกรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
        กรณีผู้อ านวยการกลุ่มเป็นผู้เสนอบันทึกข้อความ ให้คลิกเลือกชื่อรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีก ากับดูแลกลุ่มงาน  
               เมือ่เลือกผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มสีแดง “Close” ด้านล่างสุด เพื่อปิดหน้าต่างนี้ 
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   หัวข้อ “ส่งบันทึกข้อความถึง” จะปรากฏช่ือผู้บังคับบัญชาท่ีเลือกไว้ 
  หัวข้อ “บันทึกโดย “ และ “ต าแหน่ง” ระบบจะมีให้อัตโนมัติ (ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขต าแหน่งให้
ตรงกับต าแหน่งจริงของผู้ใช้งานกรณีมีการเปล่ียนต าแหน่งแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงในโปรแกรม) หลังจากนั้นให้
ผู้ใช้งานกดท่ีปุ่ม “บันทึก” 
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  หลังจากท่ีผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เรียบร้อยแล้ว จะเกิดหน้าต่างใหม่ และแสดงเรื่องของหนังสือ
ท่ีผู้ใช้งานเป็นผู้เสนอท้ังหมด  
  รายการบันทึกเสนอ เมนู “สถานะ” จะระบุข้อความ “ยังไม่ได้สร้างหนังสือ”  
 

 

  ผู้ใช้งานสามารถมาดูเนื้อหาของบันทึกข้อความท่ีได้เสนอผ่านโปรแกรมท่ีเมนู “รายละเอียด” จะ
เกิดหน้าต่าง และปรากฏเนื้อหาของบันทึกข้อความท้ังหมดท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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  รายละเอียดของเนื้อหาในบันทึกข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือราชการ
ภายนอกท่ีสร้างจากโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
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การสร้างหนังสือราชการภายนอก 

  ในเมนูบันทึกเสนอ เลือก “รายการบันทึกเสนอ” หลังจากท่ีผู้ใช้งานสร้างหนังสือราชการภายใน
(บันทึกข้อความ) พร้อมระบุ “สร้าง” หนังสือราชการภายนอก และด าเนินการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้ผู้ใช้งานด าเนินการสร้างหนังสือราชการภายนอกโดยการ คลิกท่ีรูป “แผ่นดิสก์สีน้ าเงิน” ในช่องด าเนินการ 

 

  หลังจากท่ีผู้ใช้งาน “คลิกรูปแผ่นดิสก์สีน้ าเงินในช่องด าเนินการ” เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะ
แสดงรูปแบบของหนังสือราชการภายนอกท่ีมีมาในระบบให้อัตโนมัติ ปรากฏตั้งแต่ระดับช้ันความเร็ว ท่ีผู้ใช้งาน
เลือกไว้ตั้งแต่ตอนท่ีสร้างหนังสือครั้งแรก , โปรแกรมจะแสดงช่ือ “เรื่อง” ใหอ้ัตโนมัติ  ส่วน “เรียน”  ผู้ใช้งาน
จะต้องเป็นผู้พิมพ์รายละเอียดด้วยตนเอง รวมท้ัง “อ้างถึง” และ “ส่ิงท่ีส่งมาด้วย” พร้อมแนบเอกสารผ่าน
ระบบการเสนอหนังสือราชการภายนอก (ถ้ามี)  
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 กรณีหนังสือราชการภายนอก ถ้ามีหนังสือ “อ้างถึง” มี “ส่ิงท่ีส่งมาด้วย” ให้ผู้ใช้งานพิมพ์รายละเอียดให้
ครบถ้วน (ระบุ จ านวนฉบับ/เล่ม/ชุด ให้ชัดเจน)  กดปุ่ม “อัพโหลด” เอกสารผ่านระบบให้ครบถ้วน 
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  หลังจากท่ีผู้ใช้งาน อัพโหลดเอกสาร “อ้างถึง” “ส่ิงท่ีส่งมาด้วย” เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานพิมพ์
เนื้อหาของหนังสือราชการ โดยเคาะย่อหน้าตามความประสงค์ 
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  หลังจากท่ีผู้ใช้งานพิมพ์รายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือราชการ เสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้งานไม่ต้อง
พิมพ์ “ค าลงท้าย” (ขอแสดงความนับถือ) ไม่ต้องพิมพ์ “ท้ายหนังสือกลุ่มงานท่ีเสนอหนังสือราชการ” 
โปรแกรมจะมี “ค าลงท้าย” และ “ท้ายหนังสือ” มาให้อัตโนมัติ หากท่านพิมพ์ลงไป หลังจากท่ีผู้บังคับบัญชา
ลงนามในหนังสือเรียบร้อยแล้ว จะท าให้เกิดการซ้ าซ้อนของ “ค าลงท้าย” และ “ท้ายหนังสือ” และจะไม่
สามารถน าหนังสือราชการภายนอกท่ีเสนอผ่านโปรแกรมไปใช้งานได้จริง 
  เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ รายการบันทึกเสนอ ช่องสถานะ จะ
เปล่ียนจาก “ยังไม่ได้สร้างหนังสือ” เปล่ียนเป็น “ก าลังด าเนินการ” 
  ระบบการแจ้งเตือน (Line Notify) จะแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาผ่าน smart phone ทันที เพื่อเตือน   
การเสนอหนังสือราชการเพื่อพิจารณาตามล าดับช้ัน รวมท้ังมีการแจ้งเตือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  หลังจากท่ีเข้าใช้
งานด้วย user และ password ท่ีก าหนดในAMSS++ จะมี pop-up เตือนการเสนอหนังสือท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 

 ผู้ใช้งานสามารถดูรูปแบบของเอกสารท่ีเสนอผ่านโปรแกรม ท่ีเมนู “พิมพ์” โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ 
“เครื่องพิมพ์สีเขียว” 

ห้ามพิมพ์ “ขอแสดงความนับถือ” 
และ “กลุ่มงานท่ีออกหนังสือ

ราชการ” เด็ดขาด 
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 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ หลังจากท่ีผู้ใช้งานไปท่ีเมนู “พิมพ์” โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ 
“เครื่องพิมพ์สีเขียว” โปรแกรมจะแสดงเอกสารท้ังหมดท่ีแนบในบันทึกข้อความ และเอกสารท้ังหมดท่ีเสนอ
หนังสือราชการภายนอก โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกดูเอกสารได้ทุกบรรทัดต้ังแต่ “บันทึกข้อความ” เอกสารอ้างถึง 
(หนังสือต้นเรื่อง) และส่ิงท่ีส่งมาด้วยของบันทึกข้อความ , “หนังสือราชการภายนอกจากระบบ” เอกสารส่ิงท่ี
ส่งมาด้วยที่แนบไปกับหนังสือราชการภายนอก ทุกฉบับ รวมทั้ง “ร่างหนังสือราชการภายนอก” ท่ีผู้ใช้งานแนบ
ด้วยไฟล์ word มากับโปรแกรมตั้งแต่เสนอบันทึกข้อความ 

 

  หากผู้ใช้งานคลิกแถบ “บันทึกข้อความ” สีเขียว รูปแบบของบันทึกข้อความท่ีแสดงในโปรแกรม 
จะปรากฎดังภาพด้านล่าง หากผู้ใช้งานยังไม่ต้องการพิมพ์ ให้คลิก “กลับหน้าหลัก” 
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  หากผู้ใช้งานต้องการดูหนังสือราชการราชการภายนอกท่ีเสนอจากโปรแกรม ให้ท่านคลิกท่ี 
“หนังสือราชการภายนอกจากระบบ”  
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 โปรแกรมจะแสดงหนังสือราชการภายนอก ท่ีผู้ใช้งานเสนอผ่านระบบ ซึ่งยังไม่มี “ค าลงท้าย” 
เนื่องจากผู้บังคับบัญชา ยังไม่ได้ลงนาม แต่จะปรากฏ “ท้ายหนังสือ” ช่ือกลุ่มงานท่ีเสนอหนังสือให้อัตโนมัติ 
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  ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูเอกสารได้ทุกเมนูท่ีได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว รวมท้ัง “ร่างหนงัสือ
ราชการภายนอก” ท่ีใช้ผู้ใช้งานแนบต้ังแต่เสนอบันทึกข้อความ 
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การดูรายละเอียดของหนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอกที่สร้าง 

  หลังจากท่ีผู้ใช้งานสร้างหนังสือราชการภายนอกจากระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานมาท่ีเมนู 
“รายการบันทึกเสนอ” คลิกเลือก “รายละเอียด” คลิกสัญลักษณ์ “รูปเอกสารสีเลือดหมู” 

 

  ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเอกสารเสนอไปแล้วได้โดยคลิกท่ี “สัญลักษณ์รูปดินสอสีเหลือง” หรือ
ต้องการลบเอกสารท่ีเสนอท้ังหมดสามารถคลิกท่ี “สัญลักษณ์ถังขยะสีแดง” เพื่อลบเอกสารได้เช่นกัน 

   เอกสารบันทึกข้อความท่ีเมนู “รายละเอียด” จะแสดง “หนังสือราชการภายนอกจากระบบ” 
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   เอกสารบันทึกข้อความท่ีเมนู “รายละเอียด” จะแสดง “เนื้อหาบันทึกข้อความ” จากระบบ 
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  เอกสารบันทึกข้อความท่ีเมนู “รายละเอียด” ด้านล่างสุดของบันทึกข้อความ จะมีข้อความแสดง
สถานะการเสนอหนังสือบันทึกข้อความ ดังนี้ “ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ.........................”  หาก
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับต้นลงนาม (ผู้อ านวยการกลุ่ม) ก็จะแสดงสถานะการด าเนินงานของผู้บังคับบัญชาใน
ล าดับถัดไป เช่น รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 

การลงความเห็นสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
  กรณีท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอหนังสือราชการผ่านระบบ เอกสารท่ีเสนอจะปรากฏท่ีเมนู “ลง
ความเห็นส่ังการ” ซึ่งผู้อ านวยการกลุ่ม /รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จะต้องพิจารณาหนังสือท่ีเสนอ ซึ่งโปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ
หลังจากท่ีเข้าใช้งานด้วย user และ password ท่ีก าหนด จะมี pop-up เตือนการเสนอหนังสือท่ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณา รวมทั้งการแจ้งเตือนในระบบ Line Notify เป็นการแจ้งเตือนท้ังสองทาง สองระบบ 
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 ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนู “รายงาน” คลิกเมนู “บันทึกข้อความท้ังหมด” เพื่อดูหนังสือภายใน
กลุ่มงานได้ 

 

  ท่ีเมนู “รายงาน” คลิกเมนู “บันทึกข้อความท้ังหมด” จะแสดงบันทึกข้อความ/หนังสือท่ีเสนอ
ผ่านโปรแกรมท้ังหมด รวมทั้งสามารถคลิกเลือกหนังสือรายการกลุ่มงานได้ เช่นกัน 
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การติดตามสถานะการลงนามของผู้บังคับบัญชา 

  ผู้ใช้งานต้องติดตามงานท่ีตนเองได้เสนอผ่านระบบอย่างต่อเนื่อง ได้ท่ีเมนู “บันทึกเสนอ 
คลิกเลือกเมนู “รายการบันทึกเสนอ”  

 

   หากรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ลงนามแล้ว  ช่อง “ด าเนินการ” จะปรากฏสัญลักษณ์ “รูปแผ่นดิสก์สีแดง” ตามภาพด้านล่าง และช่อง”
สถานะ” จะเปล่ียนจาก “ก าลังด าเนินการ” เปล่ียนเป็น “รองผอ.ลงนามแล้ว : ลงนามแล้ว” หรือถ้าเป็นผอ.
สพท. ก็จะปรากฏข้อความ “ผอ.ลงนามแล้ว : ลงนามแล้ว” เช่นกัน  ให้ผู้ใช้งานด าเนินการออกเลขหนังสือส่ง 
โดยไปท่ีโปรแกรม AMSS++ เมนู “บริหารงานท่ัวไป”  เมนู “ทะเบียนหนังสือราชการ”  เมนู 
“ทะเบียนหนังสือส่ง”  “ลงทะเบียนหนังสือส่ง” ด าเนินการออกเลขหนังสือตามข้ันตอนปกติ เพื่อให้ได้เลข
หนังสือส่งจากโปรแกรม AMSS++  เช่น  ศธ 04058/ว2143 
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 การด าเนินงานหลังจากที่ผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว 

  เมื่อผู้ใช้งานได้เลขหนังสือส่งจากโปรแกรม AMSS++ เช่น ศธ 04058/ว2143 ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ี
รูปสัญลักษณ์ “แผ่นดิสก์สีแดง” จะเกิดหน้าต่างใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้งานพิมพ์เลขหนังสือส่งลงในช่อง “เลขท่ี
หนังสือออก” ในกรณีนี้พิมพ์  “ว 2143” (ไม่ต้องพิมพ์ค าว่า “ท่ี ศธ 04058/ เนื่องจากระบบมีให้อัตโนมัติ)   
 คลิกสัญลักษณ์ “ส่ีเหล่ียม” ในช่อง “วันท่ีออก” เพื่อก าหนดวันท่ีออกหนังสือ และกดปุ่ม “บันทึก”  

 

  หลังจากท่ีผู้ใช้งานใส่เลขหนังสือส่ง ใส่วันท่ีออกหนังสือ และกดปุ่มบันทึกแล้ว โปรแกรมจะเปิด
หน้าต่างใหม่ท่ีแสดง “เลขท่ีหนังสือส่ง” และ “วัน เดือน ป”ี ในหนังสือราชการภายนอก (ตราครุฑ) ตามภาพ
ด้านล่าง 
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  ด้านล่างของเนื้อหาในหนังสือราชการภายนอก จะยังไม่ปรากฏค าลงท้าย / ลายมือช่ือ
ผู้บังคับบัญชาท่ีลงนาม และท้ายหนังสือ  ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “กลับ” ด้านล่างสุด 

 

   หนังสือราชการภายนอกท่ีผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว และออกเลขหนังสือแล้ว ช่อง “ด าเนินการ” 
สัญลักษณ์รูปแผ่นดิสก์จะเปล่ียนจาก “สีแดง” เป็น “สีเขียว” ตามภาพด้านล่าง ให้ท่านคลิกช่อง “พิมพ์” กด
สัญลักษณ์ “เครื่องพิมพ์” ในเรื่องท่ีผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว และออกเลขหนังสือส่งแล้ว 

 

 

ค ำค าลงท้าย “ขอแสดงความนับถือ” จะยังไม่
ปรากฏ 

ท้ายหนังสือกลุ่มงาน จะยังไม่ปรากฏ 
แต่จะไปปรากฏตอนพิมพ์ 
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การพิมพ์หนังสือราชการภายในที่ผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว 

  หลังจากท่ีผู้ใช้งานคลิกช่อง “พิมพ์” กดสัญลักษณ์ “เครื่องพิมพ์” ในเรื่องท่ีผู้บังคับบัญชาลงนาม
แล้ว และออกเลขหนังสือส่งแล้ว จะเกิดหน้าต่างใหม่ตามภาพด้านล่าง ผู้ใช้งานสามารถคลิกดูผลการ
ด าเนินงานได้ทุกรายการ 

 

   ผู้ใช้งานสามารถดูการส่ังการในหนังสือราชการภายใน(บันทึกข้อความ) ท่ีผู้บังคับบัญชาลงนาม
แล้ว  ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ี “บันทึกข้อความ” แถบสีเขียว จะเกิดหน้าต่างใหม่ ท่ีแสดงเนื้อหาของหนังสือราชการ
ภายใน(บันทึกข้อความ) ท่ีผู้ใช้งานเสนอผ่านระบบ จะพบลายเซ็นของผู้บังคับบัญชาท่ีพิจารณาลงนามปรากฏ
อยู่ด้านล่างของเอกสาร 
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การบันทึกไฟล์หนังสือราชการภายในที่ผู้บังคับบญัชาลงนามแล้ว 

  กรณีผู้ใช้งานต้องการพิมพ์ให้กดปุ่ม “พิมพ์” เลือกเครื่องพิมพ์ได้ตามต้องการ  หากผู้ใช้งาน
ต้องการบันทึกหนังสือราชการภายใน(บันทึกข้อความ) ให้ผู้ใช้งานเปล่ียนจากเครื่องพิมพ์ ช่องปลายทาง ให้
เลือก “บันทึกเป็น PDF” ผู้ใช้งานจะสามารถบันทึกไฟล์หนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) เก็บไฟล์ไว้
เป็นหลักฐานการท างานได้ 
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การพิมพ์หนังสือราชการภายนอกที่ผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว                                               

  ผู้ใช้งานสามารถดูการส่ังการในหนังสือราชการภายนอก (หนังสือตราครุฑ) ท่ีผู้บังคับบัญชา      
ลงนามแล้ว  ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ี “หนังสือราชการภายนอกจากระบบ” แถบสีแดงเข้ม จะเกิดหน้าต่างใหม่ ท่ี
แสดงเนื้อหาของหนังสือราชการภายนอก(หนังสือตราครุฑ) ท่ีผู้ใช้งานเสนอผ่านระบบ จะพบค าลงท้าย “ขอ
แสดงความนับถือ” และ “ลายเซ็นของผู้บังคับบัญชาท่ีลงนาม พร้อมต าแหน่ง” ส่วนท้ายหนังสือ “กลุ่มงานท่ี
ด าเนินการ” จะปรากฏในหนังสือราชการภายนอก แบบอัตโนมัติ ดังภาพถัดไป  
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  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์หนังสือราชการภายนอกจากระบบเพื่อใช้งานจริงได้ โดยกดท่ีปุ่ม “พิมพ์” 
จะแสดงเอกสารตามภาพด้านล่างนี้ 
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  ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดของหนังสือราชการภายนอกจากระบบ ก่อนพิมพ์เอกสาร เพื่อความ
สวยงาม  ได้โดยคลิกท่ีเครื่องพิมพ์ “ระยะขอบ” คลิกเลือก “ก าหนดเอง” เพื่อให้ผู้ใช้งานเล่ือนขอบกระดาษ
ซ้าย – ขวา , บน – ล่าง ได้ตามความต้องการ ก่อนพิมพ ์

 

การบันทึกไฟล์หนังสือราชการภายนอก 

  กรณีผู้ใช้งานต้องการบันทึกหนังสือราชการภายนอก ให้เลือกเครื่องพิมพ์ปลายทาง “บันทึกเป็น
PDF” เพื่อบันทึกไฟล์หนังสือราชการภายนอกท่ีต้องการเก็บไว้เป็นหลักฐานการท างาน หรือใช้ไฟล์ท่ีบันทึกนี้
แจ้งโรงเรียนผ่านระบบ AMSS++ ต่อไป 
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การใช้ร่างหนังสือส่งโดยไม่ใช้หนังสือราชการภายนอกจากโปรแกรม 

   กรณีผู้ใช้งานต้องการใช้ร่างหนังสือส่งท่ีท าด้วยไฟล์ word และแนบในระบบตอนท่ีสร้าง
หนังสือราชการภายใน(บันทึกข้อความ) ให้คลิก “ร่างหนังสือราชการภายนอก” ท้ังนี้ผู้ใช้งานต้องด าเนินการ
พิมพ์เลขหนังสือน าส่ง วันเดือนปีท่ีส่ง แทรกลายเซ็นผู้บังคับบัญชาท่ีลงนามในหนังสือ ระบุต าแหน่งให้
เรียบร้อย พร้อมท้ังแปลงให้เป็นไฟล์ PDF ก่อนท่ีจะแจ้งโรงเรียนต่อไป หากผู้ใช้งานต้องการกลับหน้าหลักให้
คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” 
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การส่งหนังสือราชการภายในแจ้งภายในหน่วยงาน 

  กรณีผู้ใช้งานต้องการส่งหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรของกลุ่มงานในสพป.นครปฐม เขต 1 ทราบ 
ให้ผู้ใช้งานคลิกเมนู “ส่งต่อ” คลิกช่อง “ส่งไปรษณีย์” ท้ังนี้ผู้ใช้งานต้องจะต้องด าเนินการเรียบเรียงต่อไฟล์
เอกสารท่ีต้องการแจ้งให้กลุ่มงานทราบเป็นไฟล์ PDF เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนท่ีจะคลิก “ส่งไปรษณีย์” หาก
ผู้ใช้งานยังไม่แจ้งกลุ่มงาน จะพบสัญลักษณ์การส่งต่อช่องไปรษณีย์ “สัญลักษณ์ส่งต่อเป็นสีเหลือง”  

 

  กรณีผู้ใช้งานแจ้งกลุ่มงานแล้ว “สัญลักษณ์ส่งต่อเป็นสีเหลือง”จะหายไป   ในช่อง “ส่งไปรษณีย์” 
แต่จะไปปรากฏท่ีช่อง “สถานะการส่งต่อ” ระบุข้อความ “ส่งไปรษณีย์แล้ว” สีน้ าเงิน ดังภาพด้านล่าง 
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   ท้ังนี้ผู้ใช้งานสามารถติดตามการเปิดหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) โดยคลิกท่ีปุ่ม “ส่ง
ไปรษณีย์แล้ว” สีน้ าเงิน จากเกิดหน้าต่างใหม่ตามภาพด้านล่าง  และให้ผู้ใช้งานคลิกท่ีปุ่ม   ”กลับหน้าก่อน” 
โปรแกรมจะเช่ือมไปยังโปรแกรม AMSS++ เมนูไปรษณีย์  

 

   ผู้ใช้งานสามารตรวจสอบการเปิดหนังสือของผู้รับปลายทางโดยการคลิกท่ีคอลัมภ์ “ส่งถึง” 
สัญลักษณ์”รูปคนคู่” จะปรากฏหน้าต่างใหม่ท่ีแสดงรายช่ือผู้รับปลายทาง และสถานการณ์เปิดหนังสือราชการ
ภายใน (บันทึกข้อความ) 
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การส่งหนังสือราชการภายนอกแจ้งโรงเรียน                                                          

  กรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการส่งหนังสือราชการภายนอก เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้ใช้งานคลิกเมนู 
“ส่งต่อ” คลิกช่อง “ส่งโรงเรียน” ท้ังนี้ผู้ใช้งานต้องจะต้องด าเนินการเรียบเรียงต่อไฟล์เอกสารท่ีต้องการแจ้งให้
โรงเรียนทราบเป็นไฟล์ PDF เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก่อนท่ีจะคลิก “ส่งโรงเรียน” หากผู้ใช้งานยังไม่แจ้งโรงเรียน 
จะพบสัญลักษณ์การส่งต่อช่องโรงเรียน “สัญลักษณ์ส่งต่อเป็นสีฟ้า”   

 

  หากผู้ใช้งานคลิกการส่งต่อช่องโรงเรียน “สัญลักษณ์ส่งต่อเป็นสีฟ้า”  จะเกิดหน้าต่างใหม่ ให้
ผู้ใช้งานระบุกลุ่มงานท่ีส่ง ส่งถึง โรงเรียนปลายทาง ท่ีต้องการ ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน คลิก “ส่งหนังสือ
ราชการ” ปุ่มสีเขียวด้านล่างสุด 
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  กรณีผู้ใช้งานส่งหนังสือราชการภายนอกไปโรงเรียนแล้ว “สัญลักษณ์ส่งต่อสีฟ้า”จะหายไปในช่อง 
“ส่งโรงเรียน” แต่จะไปปรากฏท่ีช่อง “สถานะการส่งต่อ” ระบุข้อความ “ส่งโรงเรียนแล้ว” สีม่วง ดังภาพ
ด้านล่าง 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 36 
 

  ผู้ใช้งานสามารถติดตามการเปิดหนังสือราชการภายนอกได้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม “ส่งโรงเรียนแล้ว” 
สีม่วง จะสามารถเช็คสถานการณ์เปิดหนังสือของผู้รับปลายทางได้ โดยโปรแกรมระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
จะเช่ือมโยงไปยังโปรแกรม AMSS++ ให้อัตโนมัติ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
 

 
ที่ปรึกษำ 
นำยมติชน มูลสูตร      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
นำยมิน  ประจวบวัน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
น.ส.ณัฎฐิกำ     ล้ิมเฉลิม     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
นำงอนุนำถ ช่ืนจิตร์     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
 
 
ผู้ก ำกับดูแล 
นำงอนุนำถ ช่ืนจิตร์     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
  
 
 
ทีมงำนผู้พัฒนำ 
น.ส.อุษำ         ใหญ่ไล้บำง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  
                                   เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
นำยศุภโชค     รองำม        นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
นำยหำญณรงค์ วิไลย         พนักงำนพิมพ์ดีด 
 
 
 
 
บรรณำธิกำร 
น.ส.อุษำ         ใหญ่ไล้บำง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  
                                   เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
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คณะทำงานกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที่ปรึกษา 

     1. นายมติชน   มูลสูตร           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                                                  
     2.  นายมิน  ประจวบวัน         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                                                                             
    3.  นางสาวณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
     4.  นางอนุนาถ  ชื่นจิตร์         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

คณะทำงาน 

    1.  นางสมพร  เมืองแป้น          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      
    2.  นางวิไล  เรียนทัพ              ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ          
    3.  นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     
    4.  นางกฤษณี  เหล็กอ่ิม          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                         
    5.  นางพะเยาว์  เอ่ียมสะอาด    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                      
    6.  นางลาวลัย์  ศรีวิเศษ          ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูฯ                                                                                             
    7.  นางจรรยาพร  ยอดแก้ว      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                     
    8.  นางสาวสุกฤตภัทร  ใจรื่น    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                             
    9.  นางสมหมาย  ดอกจันทน์    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน            
   10. นายปฐม  แจ้งธรรมา         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                       
   11. บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

.................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


