
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ของ 

กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

งานข้อมูลสารสนเทศ 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดย 

นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ 

 

 

 

 



 

ค าน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด5 มาตรา 39 และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8 
มาตรา 34 วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จํานวน ๒๒๕ เขต และได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาออกเป็น 7 กลุ่ม เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขต พ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ปัจจุบันได้มีการแบ่งกลุ่มเพ่ิมขึ้น
ตามประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ประกอบด้วย กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอํานวยการ กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี ในการดําเนินการ 
สิ่งสําคัญคือต้องมีคู่มือสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ ที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทํานโยบายและ  แผนพัฒนาการศึกษา  
การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล ปฏิบัติงาน การจัดตั้งยุบรวม 
เลิกล่ม และโอนสถานศึกษา  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์
บทบาท อํานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดเป็นภาระงาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มนโยบายและแผน หวังว่าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะทําให้ผู้อ่าน ผู้เกี่ยวข้องนําไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 
งานข้อมูลสารสนเทศ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



 
สารบัญ 

                        หน้า 
แนวคิด          ๑ 

 วัตถุประสงค์                                                                                        ๑ 
บทบาทภารกิจ                                                                                    ๒ 

 ขอบข่ายภารงานกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ         ๒ 
เพ่ือการสื่อสาร           
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ                                 ๒ 

    
 
ภาคผนวก 

๑. เอกสารอ้างอิง                                                                                     
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่  342/2561   
สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.  2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและบุคลากร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑ 
บทน า 

 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 13 

กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่14 กันยายน 2553  
ไดกําหนดอํานาจหนาที่กลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี้ 1. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให 
สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
ความตองการของทองถิ่น 3. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจง 
การจัดสรร งบประมาณ 4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 5. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น  
ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด บุคลากรผูปฏิบัติงาน 
จึงจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน 
เพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความ 
พึงพอใจและประโยชน สุขแกประชาชน โดยคู มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  ประกอบด วย กระบวนงาน  
วัตถุประสงคขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมที่ใชเอกสาร/หลักฐานอางอิง
ประกอบการปฏิบัติงาน ใน 6 งาน คืองานธุรการ งานขอมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห
งบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน และงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ซ่ึงเปนเอกสารที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน และบุคลากรอ่ืน ๆ 
ตลอดจนสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหนาที่ 
ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

  แนวคิด  
กลุ มนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่ส งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย  

ใหสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไป 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนน ผลงาน
ตามยุทธศาสตรโดยเนนความโปรงใส ทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดและเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล อยางเปน ระบบ  

   วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา  
2. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด การศึกษา

ใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  
 
 



๒ 
บทบาทภารกิจ 
ศกึษา วิเคราะหวิจัย และ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัด การศึกษา 

 
ขอบข่ายภารงานกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการสื่อสาร 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
๓. ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
๔. ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และการดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับการ  
    มอบหมาย   
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ 
งาน กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

งานขอมูลสารสนเทศ  
๑. งานจัดทําแผนพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารเพื่อการ
บริหาร 

1) ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารแหงชาติและ นโยบายดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
สื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
2) ศึกษา วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
สื่อสารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
3) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ 
บริหารและจดัการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
4) ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตาม แผนพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสรุปรายงานผลการ 
ดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบงานสื่อ
นวัตกรรม และสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
จัดการเรียนการ
สอน 
-กลุ่ม/หน่วย 
สถานศึกษา 
-สพฐ. 
-หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๒.งานจัดทําขอมลู 
สารสนเทศเพือ่การ
บริหาร (Education 
Management 
Information System : 
EMIS) 

1) ศึกษา วิเคราะหวิจัย ระบบขอมูลพื้นฐานของสว่นกลางและ วาง
แผนการจดัเกบ็ขอ้มลูใหเปนไปตามเวลาและเง่ือนไข  
2) จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารใหครอบคลมุ 
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศกึษาและสนองตอบ
ความต้องการ ของผู้รับบริการ  
3) ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิคส 
4) ใหบริการขอ้มลูสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารที่
เกี่ยวข้อง  
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปเพือ่นําไปใช 
ในการปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหาร 

-กลุ่ม/หน่วย 
-สถานศึกษา 
-หน่วยงานอ่ืน ๆ 

 
 



๓ 
งาน กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

๓.งานพัฒนานวัตกรรม 

และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

1) วิเคราะหความตองการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  
2) กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) 
พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหสอดคลอง กับ
ความตองการ  
4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง  
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-กลุ่ม/หน่วย 
-สถานศึกษา 
-หน่วยงานอ่ืน ๆ 

๔. งานพัฒนาเครือขาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารเพื่อการ
บริหาร (ICT Network)   

1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบเครือขายเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร  
2) พัฒนารูปแบบเครือขายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ 
การบริหาร  
3) ปรับปรุง ตดิตั้งระบบและจัดทาํคูมือการใชงาน  
4) จัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการ
ทํางานอยางตอเนื่อง ตลอดจนมรีะบบปองกันความเสี่ยงตอระบบ 
เครือขายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น  
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาํเนินงาน 

-กลุ่ม/หน่วย 
-สถานศึกษา 
-หน่วยงานอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

เอกสารอ้างอิง 
๑. ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่  342/2561  
สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.  2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและบุคลากร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1     
๒. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ของ สพฐ. 

 


