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 2. กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และการพฒันา 

2.1 
   กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ 
       และแผนงาน 

 

2.2 
กลุ่มงานข้อมูล

สารสนเทศและรายงาน 

2.3 
กลุ่มงานงบประมาณ
และระดมทรัพยากร 

 

กลุ่มงานศูนย์ให้
ค าปรึกษาแนะน า 

2.4 
กลุ่มงานส่งเสริม 

การพัฒนายุทธศาสตร์ 

งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

งานจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏบิัติการฯ 

งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

งานข้อมูลสารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) 

งานบริหารงบประมาณ 

งานระดมทรัพยากร 

งานสนับสนุนการตรวจราชการ 

งานเลขานุการคณะกรรมการ กศน.จังหวัด/กทม. 
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รายละเอยีดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบกลุ่มยุทธศาสตร์และการพฒันา  
 

 
 

 
ภาระงาน แนวทางการปฏิบัติ ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
    และแผนงาน 
      1.1งานวิเคราะห์   
        และพัฒนานโยบาย  
        ทางการศึกษา 
         1) การวิเคราะห์และ 

        พัฒนานโยบาย 
             ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
1)วิเคราะห์ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบายจังหวัด ฯลฯ 
2)ศึกษาค ารับรองการปฏิบัติราชการและเป้าหมายการให้บริการ
สาธารณะทุกระดับ 
3)ศึกษาความต้องการและสภาพความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย/
ชุมชนเพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดและพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4)วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
เพื่อประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด 
6)จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์
สภาพ แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
7)เผยแพร่และสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษา  
ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ 

 
 
 
 
 
-มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้
ในการก าหนดทิศทางและ
กลยุทธ์การจัดการศึกษา
และให้บริการสถานศึกษา
ในสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติได้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพความต้องการและ
ความจ าเป็น 
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    1.2 งานจัดท าแผน 
      พัฒนาและแผนปฏิบัต ิ    
     การการศึกษานอก 
     ระบบ และการศึกษา  
     ตามอัธยาศัย 

1) การจัดท าแผน 
                   กลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             2) การจัดท าแผน   
           ปฏิบัติการประจ าปี 
           งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของจังหวัดและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผล 
กระทบต่อการจัดการศึกษาและประเมินสภาพหาทางเลือกที่
เหมาะสม 
3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vison) พันธกิจ (Misson) และเป้าประสงค์
(Goal) 
4) ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
5) ก าหนดผลผลิต(Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes)  และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) 
6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ท ากับส านักงาน กศน.ฯ 
7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 
8) น าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. 
9) สนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 

1) ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงาน 
กศน. 
2) วิเคราะห์เป้าหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. 
3) ทบทวนกลยุทธ์เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ  ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานตามที่ได้ท าข้อตกลงกับ ส านักงาน กศน. 
4) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
(MTEF) 
5) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งระบุ
แผนงาน/งาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่จะได้รับ 
และเงินนอกงบประมาณที่ท าแผนระดมทรัพยากร 
6) น าเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
7) สนับสนุน  ช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

มีแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบาย
และสภาพความต้องการ 
ความจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผนปฏิบัติการซึ่งเป็น
ทิศทางการท างานของ
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด/กทม. และ
สถานศึกษาในสังกัด 
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    1.3 งานติดตามประเมิน 
               ผลและรายงานผลการ 
              ด า เนินงานตามนโยบาย 
              และแผน   
            1) การติดตามผล 
           การด าเนินงานตาม 
           นโยบายและแผน 

1) ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการของส านักงาน กศน.จังหวัด และ
สถานศึกษา 
2) จัดท าแผนก ากับติดตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีเพื่อเร่งรัดให้มี
การด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
3) จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถานศึกษา 
4) ประสานแผนการติดตาม ก ากับของส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

-งาน/โครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ ได้
มีการน าไปสู่การปฏิบัติ 
-ทราบผลการด าเนินงาน
ระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/
โครงการ  เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจ  และการบริหาร
จัดการ 
 

     2) การประเมิน 
             ผลการด าเนินงาน 
             ตามนโยบายและ 
             แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
             3) การรายงานผล 
                 การด าเนินงาน 
                 ตามนโยบาย 
                 และแผน 

1) ประเมินแผนกลยุทธ์ของส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และ
สถานศึกษา 
2) ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. และสถานศึกษา 
3) ร่วมกับสถานศึกษาก าหนดปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จ(Critical 
Success Factors: CSFs)  และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance 
Indicators : KPIs)  ของส านักงาน กศน.จังหวัด /กทม.และ
สถานศึกษา 
4) ส านักงาน กศน.จังหวัด /กทม. และสถานศึกษา  จัดท าตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ก าหนดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
5) ประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
1) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่ส านักงาน กศน.ก าหนดและ
จัดส่งตามเวลาที่ก าหนด 
2) จัดท ารายงานผลการประเมินเป้าหมายผลผลิตตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
3) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. เสนอส านักงาน กศน. 
4) วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา  และ
จัดท าข้อสรุปเสนอคณะกรรมการฯ 

การด าเนินงานตาม
แผนงาน/งาน/โครงการ
ตามตัวชี้วัด  บรรลุผล
ส าเร็จเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
-มีรายงานผลการ
ด าเนินงานที่มีข้อมูล
เพียงพอส าหรับ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และพัฒนาแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไป   
-สาธารณชนรับทราบ
ผลการด าเนินงานของ
ส านักงาน กศน.และ
สถานศึกษา 



 

                                                                                                           แนวทางการปฎิบัติงานของส านักงาน กศน.จงัหวดั/กรุงเทพมหานคร  หน้า   38  
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2.  กลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงาน 
 2.1 งานข้อมูลสารสนเทศ 

 1) การจัดท าข้อมูล 
    ความต้องการ/  
    ความจ าเป็นของ  
    กลุ่มเป้าหมาย  
    และข้อมูลอื่นๆ 
   ตามนโยบายของ 

          ส านักงาน กศน. 
 
 

  2) การท าส ามะโน 
      ประชากรด้าน 
      การศึกษานอก  
     ระบบ 

 
 

           3) การน าเสนอ  
      เผยแพร่และ 
     ให้บริการข้อมูล   
     สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

     2.2 งานพัฒนระบบ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1)  การจัดระบบ 
                  ฐานข้อมูล 

 

 
 
 
1) วางแผนการเก็บข้อมูล  โดยการศึกษาวัตุถุประสงค์ และนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน กศน.  และจังหวัด  
ตลอดจนการก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จะจัดเก็บ 
2) จัดท าและพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมรายการที่ก าหนด 
3) ด าเนินการรวบรวม  ตรวจสอบ  และประมวลผลจัดกระท าเป็น
สารสนเทศ 
 
 
1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขั้นตอนวิธีการท าส ามะโน
ประชากรด้านการศึกษานอกระบบ 
2) จัดท าเคร่ืองมือส ามะโนประชากรด้านการศึกษานอกระบบ 
3) ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาส ารวจและจัดท า 
ส ามะโนประชากรด้านการศึกษานอกระบบในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้งานและออกแบบวิธีการน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น แบบเอกสาร  แบบออนไลน์บนระบบเครือข่าย   
ICT เป็นต้น 
2) น าเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ติดตาม  ประเมินผล  เพื่อรับทราบความต้องการ  ปัญหา
อุปสรรคส าหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการน าเสนอ และ
พัฒนาระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ศึกษาความต้องการ ความจ าเป็น  และประเภทข้อมูลเพื่อก าหนด
แนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล 
2) พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร 
ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลครุภัณฑ์/อาคารสถานที่/ทรัพย์สิน 
เป็นต้น 

    
 
 
-มีข้อมูลสารสนเทศ
เพียงพอส าหรับการบริหาร
จัดการส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.และ
สถานศึกษาในสังกัด 
-ให้บริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยแก่ประชากรได้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
มีข้อมูลส ามะโนประชากร
ด้านการศึกษานอกระบบ
เพื่อใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการและการ
ให้บริการการศึกษา 
 

มีข้อมูลสารสนเทศที่
หลากหลายน่าสนใจ 
เผยแพร่ได้ตามความ
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
- มีโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ
ที่สอดคล้องกบัระบบ
ฐานข้อมูล 
 - มีข้อมูลสารสนเทศที่ถกูต้อง   
ทันสมัย 
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        2) การพัฒนา   
           โปรแกรม 

 
 
 
 
 

        3) การจดั 
                   ทรัพยากร 
                   เทคโนโลยี  
                  สารสนเทศ 

 
 
 

     2.3 งานประสาน 
      เครือข่ายเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและการ 
     สื่อสาร (ICT) 
              1) การติดต้ัง 
                 พัฒนาและ 
                 ดูแลระบบ 

 
 
 

3) ประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษา และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบข้อมูลของส่วนกลาง เช่น 
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา  โปรแกรมข้อมูลบุคลากร  โปรแกรม
สารสนเทศทางการศึกษา(Education Information Systems : EIS) 
4)วางแผนการจัดเก็บข้อมูลและรายงานให้เป็นไปตามเวลาและ
เงื่อนไขที่ก าหนด 
1) พัฒนาและจัดหาโปรแกรมตามความต้องการของส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาในสังกัด 
2) จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้งาน 
3) ทดลองใช้โปรแกรม และประเมินผลการใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนา 
4) ประสานให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรม 
 

1) วิเคราะห์ความต้องการ และความจ าเป็นเกี่ยวกับทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Computer, Printer, LCD Projector  
เป็นต้น 
2) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ประสานการจัดหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) จัดระบบการใช้งาน และการบ ารุงรักษา 
 
 
 
 

1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และ
สถานศึกษาในสังกัด 
2) ออกแบบการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
3) ติดตั้งระบบ และจัดท าคู่มือการใช้ระบบ 
4) ทดสอบ  ประเมิน  และปรับปรุงระบบ 
5) ประสานให้มีการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบงาน 
6) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนา
ระบบอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติและสถานศึกษา มี
เคร่ืองมือที่ทันสมัย เกิด
ความคล่องตัวในการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการเชื่อมต่อระบบข้อมูล
สารสนเทศกับศูนย์เครือ 
ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่าง ๆ 
ได้อย่างมีระสิทธิภาพ 
-มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการบริหารจัดการ และ
การเรียนรู้ 
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  2) การสนับสนุน 
     การใช้เครือข่าย 
     เทคโนโลยี  
    สารสนเทศและ  
    การสื่อสารเพื่อ 
    การเรียนรู้ 

 
 
 
 

3. กลุ่มงานงบประมาณและ
ระดมทรัพยากร 
          3.1 งานบริหาร   
               งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          3.2 งานระดม 
               ทรัพยากร 
 

1) ก าหนดกรอบสารสนเทศที่ควรน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) วิเคราะห์ศักยภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ ในด้านความเพียงพอ  คุ้มค่า สมประโยชน์ 
3) จัดท าช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ  Web blog  
Homepage  Web page  เป็นต้น 
4) ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา Solfware 
5) ให้บริการ และสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีการใช้
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่าย 

 
 

1) ศึกษา และวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้อง และผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาเพื่อก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
2) ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)   
3) จัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี  และกรอบงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)   
4) จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/งาน/โครงการที่
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาเสนอ 
5) ควบคุม  ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/
งาน/กิจกรรม 
6) ปรับแผนการใช้งบประมาณของส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
และสถานศึกษา ระหว่างการปฏิบัติงานตามสภาพ และความ
จ าเป็นที่เปลี่ยนแปลง 
7) สรุปและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
 

1) ส ารวจแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด อาทิ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ     งบพัฒนา
จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน 

2. ประสานการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การบริหารงบประมาณ 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ทรัพยากรจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน    
เอ้ือประโยชน์ต่อการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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4.  กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนายุทธศาสตร์ 
        4.1 งานสนับสนุน  
           การตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.2 งานเลขานุการ      
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  
 

 

3.จัดท าโครงการรองรับการบริหารงบประมาณในส่วนที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากการระดมทุน/ทรัพยากร 
4.   สรุปและรายงานการระดมทรัพยากร 
 
 
1) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน สถานศึกษาในระดับจังหวัด 
2)ประสานงานการติดตามข้อมูลการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกในระดับจังหวัด บูรณาการแผนการจัด
การศึกษาร่วมกับจังหวัดยุทธศาสตร์และอ่ืน ๆ 
3)สนับสนุนการตรวจราชการ ประสานเครือข่ายการตรวจาชการ 
การติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 
4) ติดตาม  ตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบ
ต่อการศึกษาและรายงานผลกระทบการศึกษาต่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการฯ 
2) จัดประชุม และจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
3) ประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการฯ 
4) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการฯแก่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบและด าเนินการ 
5) ติดตามผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/กลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

-การด าเนินการตรวจ 
ราชการของกระทรวง 
ศึกษาธิการในพื้นที่
จังหวัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-สามารถน าผลการตรวจ
ราชการไปใช้ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ในการ
จัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
-มีหน่วยงานกลางในการ
ประสานการตรวจราชการ 
 

-การด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
-สามารถน าผลการ
ประชุมไปใช้ในการ
ก าหนดทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของจังหวัด  

 
 


