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สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 
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กระทรวงศึกษาธกิาร 



 

 
คํานํา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม หมวด 5 มาตรา 39 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ี แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขต พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
มัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายใน สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการ 
ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ออกเปน 7 กลุม เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานขึ้น สําหรับคูมือ
ปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของหนวย
ตรวจสอบภายใน ซึง่เปนสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จากการวิเคราะห บทบาท อํานาจ หนาท่ีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหเกิดเปนภาระงาน  

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ เลมนี้ ไดรวบรวมรายละเอียดของ
กระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทาง เดียวกันรวมท้ังทําใหการปฏิบัติงานของ  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลุมนโยบายและ
แผนหวังเปนอยางย่ิง วาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในการ
ดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหเปนไป ดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  
 
 

นายกุศล   ภูบนทอง 
ตําแหนง : เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

 

 



 

โครงสราง กลุมนโยบายและแผน 

 

นายสุริยา   ทองบุญมา 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 

 
นายปกรณ   ชิณสิทธ์ิ 

                                  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
    ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
 

  
นางสาวพิกุล   ไชยเสน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
 

นางสาวจรรยา   สีแกว 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

  
นางสาวชลธิชา   การถาง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
นายกุศล   ภูนบทอง 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 



 

 

ชื่อ-สกุล : นายกุศล ภูนบทอง 

ชื่อภาษาอังกฤษ : kuson Phoonobtong 

ประเภทบุคลากร : ลูกจางชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) 

กลุมงาน : กลุมนโยบายและแผน 

สถานะ : บุคลากร 

วันเดือนปเกิด : 8 ก.พ. 2522 

วันรับราชการ : 27 ธ.ค. 2557 

วิทยฐานะ : ไมมีวิทยฐานะ/ระดับ 

ปเกษียณอายุฯ : 2582 

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 

วุฒิการศึกษา : วท.บ. 

สาขา/วิชาเอก : วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร 

เบอรโทรศัพท : 0850087566 

Email : tartar25222@gmail.com 

 

 

 

 
 



 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานธุรการ 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  

  ๑ . ศึกษา วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานของ 

กลุมนโยบายและแผน ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒ . ศึกษาวิเคราะหสภาพของกลุมนโยบายและแผน  และออกแบบระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม  และสอดคลอง

กับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๓.  ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 

 ๔. ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน และกลุมงานในกลุมนโยบายและแผน 

หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุมงาน 

 ๕. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผน ใหครู  บุคลากร

ทางการศึกษา  และประชาชนท่ัวไปทราบ 

 ๖.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุมนโยบายและแผน 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมนโยบายและแผนเปนระบบ คลองตัวรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 ๑.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ๒.  ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 ๓.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๒. กลุมงานขอมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

งานประสานเครอืขา่ย

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร (ICT) 

งานขอ้มลูสารสนเทศ 

กลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศ 

การจดัทาํขอ้มลูตามฐานขอ้มลูกลาง 

การจดัทาํขอ้มลูตามความตอ้งการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

 
การจดัทาํสาํมะโนประชากรวยัเรยีน 

การจดัระบบฐานขอ้มลู 

การพฒันาโปรแกรม 

การจดัทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การตดิตัง้และพฒันาระบบ 

การสนบัสนุนการใชเ้ครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และสือ่สาร (ICT) 

การนําเสนอ เผยแพร่ และใหบ้รกิาร 



 

 

 

 

 

 ๒.๑ งานขอมูลสารสนเทศ   

      ๒.๑.๑ การจัดทําขอมูลตามฐานขอมูลกลาง 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ   

    ประสานการดําเนินงานกับสถานศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

 ๑. ศึกษาทําความเขาใจโปรแกรมระบบขอมูลพ้ืนฐานของสวนกลางให 

ชัดเจน เชน โปรแกรมขอมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมขอมูลโรงเรียน โปรแกรมขอมูลบุคลากร โปรแกรมขอมูลครุภัณฑ

และสิ่งกอสราง ฯลฯ 

 ๒. วางแผนและจัดเก็บขอมูลใหเปนไปตามเวลาและเง่ือนไขโดยมีการสอบทาน  

ความถูกตองของขอมูล 

 ๒.๑.๒ การจัดทําขอมูลตามความตองการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑.  วางแผนการเก็บขอมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงคและนโยบายของ 

รัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด และเขตพ้ืนท่ี  ตลอดจนกําหนดรายการขอมูลสารสนเทศ 

ท่ีจัดเก็บตามความตองการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๒. จัดทําและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชจัดทําขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุม 

รายการขอมูลสารสนเทศท่ีวางแผนไว 

 ๓. ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระทําเปนสารสนเทศ 

 ๒.๑.๓ การทําสํามะโนประชากรวัยเรียน 



  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑. กําหนดเขตบริการของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยการจัดทําแผนท่ีการศึกษา 

(Education mapping)  รวมกับสถานศึกษา 

  ๒.  กําหนดกลุมเปาหมายประชากร ข้ันตอน วิธีการจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน  

  ๓.  จัดทําเครื่องมือสํามะโนประชากรวัยเรียน 

  ๔. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสํารวจและจัดกระทําสํามะโนประชากร 

วัยเรียนในเขตบริการของสถานศึกษา 

  ๕.  จัดกระทําขอมูลจากสํามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาในเขต  

พ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๒.๑.๔ การนําเสนอ เผยแพร และใหบริการ 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  กําหนดวัตถุประสงคการใชงานตามความตองการ 

  ๒.  ออกแบบวิธีการนําเสนอท้ังแบบเอกสาร บนเครือขายและอ่ืน ๆ ตาม 

ศักยภาพและขอจํากัดของทรัพยากรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๓. นําเสนอและใหบริการขอมูลสารสนเทศแกสถานศึกษาและหนวยงานใน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๔.  ติดตาม ประเมินผล เพ่ือทราบปญหาอุปสรรค สําหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ

นําเสนอและพัฒนาระบบตอไป 

 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 ๑.  มีขอมูลสารสนเทศเพียงพอในการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 ๒.  ใหบริการการศึกษาแกประชากรวัยเรียนไดครอบคลุมและท่ัวถึง  

 กฎหมาย ระเบียบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   ๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   ๓. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education and Information  

System : EIS) และโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาข้ึน 

 ๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒.๒.๑ การจัดระบบฐานขอมูล  



   ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

   ๑.  ศึกษาความตองการ ความจําเปน และประเภทขอมูล ของเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือตัดสินใจและกําหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานขอมูล 

   ๒.  ออกแบบระบบฐานขอมูล เชน  ฐานขอมูลบุคลากร  ฐานขอมูล  นักเรียนฐานขอมูล

สื่อการเรียนรู  ฐานขอมูลคุรุภัณฑ อาคารสถานท่ี  ฐานขอมูลชุมชน  ฯลฯ 

  ๒.๒.๒ การพัฒนาโปรแกรม 

   ข้ันตอนและแนวปฏิบัติ 

   ๑.  พัฒนาโปรแกรมตามความตองการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

   ๒.  จัดทําคูมือการใชโปรแกรม 

   ๓.  ทดลองใชโปรแกรม  และประเมินผลการใชเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

   ๔.  ประสานใหมีการจัดพัฒนาบุคลากรผูใชโปรแกรม 

  ๒.๒.๓ การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ข้ันตอนและแนวปฏิบัติ 

   ๑.  วิเคราะหความตองการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Computer Printer 

Scanner ฯลฯ 

   ๒.  กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๓.  ประสานการจัดหากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   ๔.  จัดใหมีการใชและบํารุงรักษา 

 

   ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

   ๑.  มีโปรแกรมขอมูลสารสนเทศท่ีสอดคลองกับระบบฐานขอมูลกลาง 

   ๒.  มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย ของสถานศึกษา และสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   ๑. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information System: EIS) พัฒนาโดย

กระทรวงศึกษาธิการ 

              ๒.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒  

 ๒.๓ งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) 

  ๒.๓.๑ การติดต้ังพัฒนา และดูแลระบบ 



   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

   ๑. ศึกษาสภาพการดําเนินการดานการจัดระบบเครือขายเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีมีอยูเดิม 

   ๒.  ออกแบบ  การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

   ๓.  ติดตั้งระบบและจัดทําคูมือการใชระบบ 

   ๔.  ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบ 

   ๕.  ประสานใหมีการจัดพัฒนาบุคลากรผูใชระบบ 

   ๖. ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ดูแล และแกไขปญหา ตลอดจนพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 

  ๒.๓.๒  การสนับสนุนการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เพ่ือการเรียนรู 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

   ๑.  กําหนดกรอบสารสนเทศท่ีควรนําเสนอรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒.  วิเคราะหศักยภาพของวัสดุ ครุภัณฑทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาในดานความเพียงพอ คุมคา สมประโยชน 

   ๓.  ออกแบบการนําเสนอตามศักยภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชน Homepage Web 

Page CD-ROM  Disks ฯลฯ 

   ๔.  ประสานหนวยศึกษานิเทศก กลุมสงเสริมการศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรวมพัฒนา 

Software 

   ๕.  นําเสนอสารสนเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน Internet  LAN  

โปรแกรมนําเสนอตาง ๆ ฯลฯ 

   ๖. ใหบริการและสนับสนุนใหสถานศึกษามีการใชเครือขายเทคโนโลย ี

สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) รูปแบบตางๆ บนเครือขาย 

   ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

   ๑. มีการเช่ือมตอระบบขอมูลสารเทศกับศูนยเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) 

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๒.  มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการบริหารจัดการการสื่อสาร และ

การเรียนรู 

     กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

      ๑ .  มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Govemment) 
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