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สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

 

  งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข 
 
      กลุ่มอำนวยการ 

 



E-Service 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีช่องทางการให้บริการแก่ 
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงานการ
ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก แก่ผู้ขอรับบริการในรูปแบบออนไลน์ 
โดยมีช่องทางผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วยระบบ โปรแกรม ดังนี้  

1. โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Education Area 
Management Support System : AMSS++  

http://kkn3.youweb.info/amssplus/ 
2. โปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ SalaryOnweb 
                  http://www.kkn3.go.th:81/SalaryOnweb/ 
3. ข่าวประชาสัมพันธ์  
4. จดหมายข่าวสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจดหมายข่าวโรงเรียน  
5. โปรแกรม Smart obec  

https://smart.obec.go.th/  
6. ช่องทางแสดงความคิดเห็น 
7. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
8. ถาม – ตอบ(Q&A) 
9. ช่องทางการรับบริการศูนย์บริการร่วม one stop service kkn3  

 

ก 

https://smart.obec.go.th/


 
1. โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management 
Support System : AMSS++  
Website : http://smartarea.pracharathschool.go.th/kkn3/amssplus/  
 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้งาน  
3. ลดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ของบุคลากร  

การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ประกอบด้วยเมนูการปฏิบัติงานดังนี้  
1.เมนูบริหารงานทั่วไป  
2.เมนูบริหารงบประมาณ  
3.เมนูบริหารงานบุคคล  
4.เมนูบริหารงานวิชาการ  

 

 
 



เมนูบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย ระบบย่อยดังนี้  
1.วิเคราะห์สภาพการณ์  
2. ภารกิจผู้อำนวยการ  
3. การรักษาราชการแทน  
4.รับส่งหนังสือราชการ สพฐ  
5. ทะเบียนหนังสือราชการ  
6. รับส่งหนังสือราชการ  
7. บันทึกข้อความ  
8. ไปรษณีย์  
9. จองห้องประชุม  
10. ยานพาหนะ  
11. การปฏิบัติราชการ  
12. ขออนุญาตไปราชการ  
13. การลา  
14. การศึกษาทางไกล  
15. ตู้เอกสาร  

เมนูบริหารงบประมาณประกอบด้วย ระบบย่อยดังนี้  
1.การวางแผน  
2.การเงินและบัญชี  

เมนูบริหารงานบุคคลประกอบด้วย ระบบย่อยดังนี้  
– ข้อมูลพ้ืนฐานครูและบุคลากร  

เมนูบริหารงานวิชาการประกอบด้วย ระบบย่อยดังนี้  
นิเทศติดตามและประเมินผล  

1. ข้อมูลนักเรียน  
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3.ระบบทดสอบทางการศึกษา  
4.นักเรียนพิเศษ  

ผู้ใช้งาน แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้  
1.บุคลากรภายในสำนักงาน จำนวน 90 คน  
2.ข้าราชการครู ลูกจ้าง พนักงาน จำนวน คน หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 64  
 
 
 



2. โปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ SalaryOnweb 

Web : http://www.kkn3.go.th:81/SalaryOnweb/  
 
วัตถุประสงค์ :  

1.เพ่ือให้บริการการพิมพ์สลิปเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

2.สนับสนุนการบริหารงานการเงินและบัญชี  
3.สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

การใช้งานระบบโปรแกรม SalaryOnweb แบ่งเป็นผู้ใช้ 3 กลุ่ม ดังนี้  
1.บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงาน  
2.ข้าราชการครู/บุคลากรโรงเรียน ในสังกัด  
3.พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด  

ช่องทางการเข้าสู่ระบบการใช้งาน ได้ที่ http://www.kkn3.go.th:81/SalaryOnweb/  

 
 
 
 
 
 
 



3. ข่าวประชาสัมพันธ์  
วัตถุประสงค์ :  

1.เพ่ือให้บริการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 

2.เพ่ือเป็นช่องทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ  
3.สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด  

ผู้ใช้ 2 กลุ่ม ดังนี้  
1.ผู้ดูแลระบบในระดับโรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.ข้าราชการครู บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ภายในโรงเรียน    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. โปรแกรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานจดหมายข่าวประจำเดือน  
วัตถุประสงค์ :  
1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
2.เพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเครือข่ายสถานศึกษา  
3.เพ่ือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
Websit : http://www.kkn3.go.th:81/index.php/2020-06-27-07-03-54/267-2021-06-24-04-36-23 
 

 
 

 

 
 

http://www.kkn3.go.th:81/index.php/2020-06-27-07-03-54/267-2021-06-24-04-36-23


5. โปรแกรม Smart obec https://smart.obec.go.th/  
Web: http://smartarea.pracharathschool.go.th/kkn3/amssplus/?option=book&task=main/send 
วัตถุประสงค์ :  

1. รับ-ส่งหนังสือระหว่าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 กับ สพฐ.  
2. รับ-ส่งหนังสือระหว่าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 กับ สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วไปประเทศ ระบบรับ-ส่ง 
หนังสือราชการจะทำให้การทำงานรับส่งหนังสือสะดวก ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง หนังสือราชการ 
ส่งเสริมการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ช่องทางแสดงความคิดเห็น 
Web : http://www.kkn3.go.th:81/index.php/25-2020-07-02-03-48-02/51-2020-07-05-06-10-36
วัตถุประสงค์ :  

1. สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการหรือข้อเสนอแนะ ระหว่าง ผู้ใช้บริการกับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได ้

2. ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการหรือข้อเสนอแนะ ระหว่าง 
ผู้ใช้บริการกับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
Web : http://www.kkn3.go.th:81/index.php/25-2020-07-02-03-48-02/10-2020-07-02-04-11-51 
วัตถุประสงค์ :  

1. สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการหรือข้อเสนอแนะ ระหว่าง ผู้ใช้บริการกับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการได้ 

2. ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการหรือข้อเสนอแนะ ระหว่าง 
ผู้ใช้บริการกับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. ช่องทางถาม - ตอบ (Q&A) 

Web : http://www.kkn3.go.th:81/index.php/25-2020-07-02-03-48-02/52-2020-07-05-06-10-54 
วัตถุประสงค์ :  

1. สามารถถามเกี่ยวกับการให้บริการข้อราชการต่างๆ ระหว่าง ผู้ใช้บริการกับ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ 

2. ประชาชนทั่วไปสามารถสามารถถามเก่ียวกับการให้บริการข้อราชการต่างๆ ระหว่าง ผู้ใช้บริการ
กับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ช่องทางการรับบริการศูนย์บริการร่วม one stop service kkn3 ผ่านเว็บไซด์ 
Web : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyQxHnNqB8jySmaHhwj1BZbXiNAwG2a 
ZLbGMx1te7tw7Qaxg/viewform 
 
วัตถุประสงค์ :  

1. สามารถติดต่อขอรับบริการศูนย์บริการร่วม one stop service kkn3 ผ่านเว็บไซด์ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ 

2. ประชาชนทั่วไปไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอรับ
บริการศูนย์บริการร่วม one stop service kkn3 ผ่านเว็บไซด์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ได้ 

 

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyQxHnNqB8jySmaHhwj1BZbXiNAwG2a

