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งานการประสานงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1  เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ กลุ่มภารกิจและงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ านาจ หน้าที่ 
ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          ในการจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานครั้งนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์และให้ความพึงพอใจกับ
ข้าราชการครู บุคลากร และน้อมรับความคิดเห็นเพ่ือจะได้ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือให้การบริหารงานอ านวยการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมายให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 ๓. เพ่ือให้อ านวยความสะดวกประสานงานการบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยว      
กับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
การด าเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

 1. กลุ่มงำนประสำนงำน 
  ๑.1 งานประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.๒ งานการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
  1.๓ งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับ  ต่าง ๆ 
  
                           แผนภูมิแสดงขอบข่ำย / ภำรกิจของกลุ่มงำนกำรประสำนงำน 
 
 
 กลุ่มงำนประสำนงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน 
ประสานงาน 

งานประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
งานประสานการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานฯ 

งานการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน
ระดับต่าง ๆ 
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ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาส ารวจและก าหนดภารกิจทั้งภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่จะต้องประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องและประสานการด าเนินงานร่วมกัน โดยแยกออกเป็นภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. ก าหนดรูปแบบ ภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานให้ 
สอดคล้องและเหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
  ๔. จัดเตรียมเอกสารสื่อเครื่องมือช่องทางการประสานงานให้มีความพร้อมเอ้ือประโยชน์และสะดวกต่อ
การประสานงาน 
  ๕. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  ๖. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงาน ตามภารกิจอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  ๗. ก าหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม การประสานงานกับเครือข่ายการประสานงาน 
ที่ก าหนดโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย 
  ๘. ประเมินเครือข่ายและรูปแบบการประสานงาน และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ 
และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานงานกับบุคคล องค์คณะบุคคล องค์กรและหน่วยงานอื่นเป็น
ระยะๆ 

  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งในการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมมีความราบรื่น สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
งานบรรลุเป้าหมาย ทุกฝ่ายพึงพอใจและให้ความร่วมมือ 
    ๒  งำนกำรประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน 

         ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดภารกิจความต้องการการอ านวยการใช้ทรัพยากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จ าแนกภารกิจการอ านวยการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานออกเป็นด้านต่าง  ๆเป็นหมวดหมู่ 
  ๓. ก าหนดแนวทาง การใช้ทรัพยากรให้คลอบคลุมภารกิจและความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔. ก าหนดบุคคลหรือคณะบุคคลรับผิดชอบในการวางแผนด าเนินการและระดมการใช้ทรัพยากรของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  ๕. ประสานเชื่อมโยงและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการประสานความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน สถานประกอบการ ต่างๆ และ
สถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน 
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  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลในการอ านวยการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. สามารถระดมทรัพยากรมาช่วยในการจัดบริการและได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.  เขตพ้ืนที่การศึกษามีทรัพยากรการศึกษาที่เหมาะสมเพียงพอและใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า 
    ๓ งำนกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับ ต่ำง ๆ  
                  ๓.๑ การสรรหาคณะกรรมการในคณะกรรมการ  ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 
    ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

   1. ก าหนดปฎิทินการสรรหา 
   2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาฯ ตามกฎกระทรวง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   3. การด าเนินการสรรหา ฯ ตามประกาศ สพฐ 
   4. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ กตปน. ตามกฎกระทรวง/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    5.เสนอรายชื่อให้ สพฐ.ทราบ 
    6.จัดท าประวัติคณะกรรมการ กตปน.เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยละเอียดไว้ในระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
   การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   1. กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.    
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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