
ผู้รับผิดชอบ นางจินตนา ชัยอัศวรักษ์นุกูล
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ขั้นตอนการจองห้องประชุม

ขั้นตอนการจองห้องประชุม

1. เข้า website พิมพ์ Amss++ สพป.ขอนแก่น เขต 5

2. กดจองห้องประชุม

3. ให้เลือกค าว่า จองห้องประชุม 4. กรอกรายละเอียดการจอง 

5. รอการอนุมัติ



ขั้นตอนการให้บริการ

การขอหนังสือรับรองสิทธิ์

กรอกแบบฟอร์ม

ยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน/
จัดพิมพ์หนังสือ

ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต ลงนาม

ออกเลขที่หนังสือส่ง

เอกสารประกอบค าขอ
1. ส าเนาบัตร
ข้าราชการ
2. สลิปเงินเดือนล่าสุด
(เซ็นรับรองส าเนา )

2 นาที

2 นาที

1 นาที

นางสาวศิริรัตน์ จี๋เอ้ย
โทร 087-4437987

นางสาวสาริสา นันภพธนกุล
โทร 093-6145516



นางสาวศิริรัตน์ จี๋เอ้ย
087-4437987

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- กรอกค าร้องขอหนังสือ
รับรองเงินเดือน (1 นาที)

- เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
- ตรวจสอบข้อมูล (5 นาที)

ผู้ขอลงลายมือชื่อรับหนังสือรับรอง
ในทะเบียนคุมหนงัสือรับรองเงินเดือน

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

- จัดท าหนังสือรับรอง
เงินเดือน (15 นาที )

-เสนอผู้มีอ านาจลงนาม (1 วัน )

นางสาวสาริสา นันภพธนกุล
093-6145516



กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

แนบใบเสร็จรับเงิน

ใบแสดงรายละเอียดประกอบ
ใบเสร็จรับเงิน

ผู้มีสิทธิ์กรอกข้อมูลในใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (แบบ 
7131) แนบเอกสารหลักฐานรายการ  ดังนี้

ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงิน ลายมือชื่อ และความ
ครบถ้วนของเอกสาร

- บันทึกรายละเอียดลงในทะเบียนคุมเอกสารค่ารักษาพยาบาล 
โดย 

* กรอกชื่อ –นามสกุล
* จ านวนเงินที่ขอเบิก
* เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

หมายเหตุ
สามารถน าเอกสารมาตั้งเบิกเงินสดได้

ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ

รอการเบิก

นางสาวศิริรัตน์ จี๋เอ้ย
087-4437987

นางสาริสา นันภพธนกุล
093-6145516



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

ส่งแบบค าขอใบขอเบิกสวัสดิการ

รับเอกสาร/ตรวจสอบสิทธิในการเบิกตาม
ระเบียบการเบิกเงิน

50,000.-ขึ้นไป 
เบิกตรง GFMIS

ผู้มีอ านาจอนุมัติ

ไม่เกิน 50,000.- ใช้เงินทดรอง
ราชการ

เขียนเช็ค

เสนอลงนามเช็ค

รับเงินสด / เช็ค เข้าบัญชี 

1 ≥ 10,000.- 10,000 ≥50,000

นางสาวศิริรัตน์ จี๋เอ้ย
087-4437987

นางสาริสา นันภพธนกุล
093-6145516



ผู้รับผิดชอบ นางสาวสาริสา นันภพธนกุล
093-6145516

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรพัย์

ผู้มีสิทธิ์กรอกข้อมูลใน
ใบเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
และแนบใบเสร็จรับเงินรายเดือน 

( 5 นาที )

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ลายมือชื่อ และความครบถ้วนของเอกสาร

(2 นาที )

บันทึกรายละเอียด
ลงในทะเบียนคุมเอกสาร
ค่าเช่าบ้าน (1 นาที ) 

ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

รับเงินค่าเช่าบ้าน

หมายเหตุ
สามารถเบิกเงินสดได้ วันจันทร์ถึงวันพุธ



การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ,ผู้รับบ าเหน็จ
บ านาญ ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจ า

- กรอกแบบฟอร์ม 
- การขอมีบัตรประจ าตัว       1 นาที

- เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล
- จัดท าบัญชีควบคุมการออกบัตร
- จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- ติดรูปถ่ายที่ตัวบัตร                5 นาที

-เจ้าหน้าที่ ประทับตรา สพฐ.
- เคลือบบัตร
- มอบบัตรให้ผู้ยื่นขอ             3 นาที

รวม 3 ขั้นตอน ระยะเวลา  11 นาที 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขวัญไพร ปาลี โทร.093-0919717

ขั้นตอนการให้บริการ ก



จัดท าข้อมูลและแผนการเลิกสถานศึกษา

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ที่สถานศึกษาส่งค าร้องมา

ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)

แจ้งสถานศึกษาด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของ(กศจ.)

ประกาศ

แจ้งประกาศการเลิกสถานศึกษาให้สถานศึกษาและรายงาน สพฐ.

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สิน
โอนเอกสารทรัพย์สิน

ติดตามประเมินผลและรายงาน

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปณิธิ พลสิงห์
โทร 086-6392835

กลุ่มนโยบายและแผน



ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 
ณ หน่วยตรวจสอบภายใน (Walk in ) ระยะเวลา 15-30 นาที 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

น าเอกสาร
มาแสดงเพ่ิมเติม

รายงานด้วยวาจาให้ 
ผอ.สพป.ขอนแก่น 

เขต 5 ทราบ

รับเรื่องจากผู้ขอรับค าปรึกษา

รายงานด้วยวาจาให้
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5

พิจารณาเอกสารประกอบ

วิเคราะห์/
กลั่นกรองเรื่องที่
อยู่ในขอบเขต

การแก้ไขปัญหา

วิเคราะห์หาสาเหตุ/
แนวทางแก้ไขปัญหา

ให้ค าปรึกษากับผู้
ขอรับค าปรึกษา

ประชุมเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา

-ผู้ขอรับค าปรึกษา
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน
-หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กฎระเบียบ

หาข้อมูล/กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ให้ค าปรึกษากับ
ผู้ขอรับค าปรึกษา

นางธนภิา พันธ์ศรี 

นางธนภิา พันธ์ศรี
091-1958836



กลุ่มกฎหมายและคดี
เรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5

ขั้นตอนการให้บริการ

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เขียนค าร้อง/แจ้งเหตุ

เจ้าหน้าที่

รับเรื่อง/บันทึกเรื่อง
เสนองานตามล าดับขั้นตอน

ตรวจสอบข้อมูล /ข้อเท็จจริง
วินิจฉัย

ไม่มีมูลมีมลู

ยุติเรื่อง
เสนอผู้มีอ านาจตามมาตร 53

ด าเนินการทางวินัย

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์

นายภานุมาศ บ้านเหล่า
085-7481734

นายพรีวิชญ์ บุญหวังช่วย
062-9525499

ว่าท่ีร้อยตรี ทศพล แสนสุภา
096-8853595



ขั้นตอนการขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ
(โรงเรียนเป็นผู้ซื้อเอง ) 

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภัสสร สง่าประภากรณ์
โทร 083 - 6789694

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โรงเรียนท าหนังสือขออนุญาตจัดซื้อ
แบบพิมพ์

ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับ
มอบหมาย

ส่ง สพป.ขอนแก่น เขต 5

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสาร 5 นาที

เสนอผู้มีอ านาจลงนาม

สพป.ท าหนังสือสั่งซื้อถึงองค์การค้า
ของสกสค.

5 นาที

ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับ
มอบหมาย

เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ

เมื่อโรงเรียนได้รับแบบพิมพ์ ให้ผู้ได้รับ
มอบหมายของโรงเรียน น าแบบพิมพ์มา

ลงทะเบียนที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5

เจ้าหน้าที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
ลงทะเบียน 5 นาที

รับแบบพิมพ์

เอกสารประกอบ
1.หนังสือขออนุญาตจัดซื้อฯ ของโรงเรียน 1 ชุด
2. ส าเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 2 ชุด

3. ตัวอย่างลายมือชื่อ 3 ลายมือชื่อ 2 ฉบับ



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตรวจสอบ เพื่อเตรียมการ จัดท าแผน
ตรวจสอบค าขอและเอกสาร ประกอบด้วย 
- ค าขอจัดท าแผน 
- ค าขอจัดการศึกษา 
- ตรวจสอบคณสมบัติตาม เอกสารของผู้ย่ืนค าขอจัด การศึกษา

จัดท าแผน ประกอบค าขอ จัดการศึกษา
ร่วมจัดท าแผนการจัด การศึกษา (กรณีครอบครัว ยื่นความประสงค์จัดท าแผน โดย
ครอบครัว กับ ส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

การพิจารณา อนุญาต
เสนอคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

การลงนาม อนุญาต 
จัดท าหนังสือและลงนาม 
อนุญาตโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ผู้ปฏิบัติ นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี 081-3203802
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



ขั้นตอนการให้บริการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ 
และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษาส่งค า
ร้อง 

จัดตั้งกลุ่ม
ลูกเสือ 

จัดตั้งกองลูกเสือ แต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/
คุณสมบัติ 

เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
ลงนามอนุมัติ 

ลงทะเบียนข้อมูลการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ 
และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสอื 

จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเสนอขอ 

ผู้รับผิดชอบ นายนรากร ศรีรักษา
085-8509612

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา



ผู้รับผิดชอบ นางพรรณภา แสงพันธ์
064-5924605

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการให้บริการ คัดลอกส าเนา กพ.7
เอกสารประกอบค าขอส าเนา กพ..7

- ค าร้องขอคัดส าเนา

ขั้นตอนที่ 1
บันทึกข้อมูลผู้มาขอส าเนาในค าร้องขอคดัส าเนา กพ.7 1

นาที

ขั้นตอนที่ 2
เจ้าหน้าที่ค้นหาประวัติ (กพ.7 )                    2 นาที

ขั้นตอนที่ 3
ผู้มาขอยืมทะเบียนประวัติ ( กพ.7) น าไปถ่ายเอกสาร     5 นาที

ขั้นตอนที่ 4
ผู้มาขอยืมน าทะเบียนประวัติ ( กพ.7) มาคืนภายในวันที่ยืม   2 นาที



แนวทางการปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

• นิเทศโดยใช้
ศูนย์เครือข่าย
เป็นฐาน

• นิเทศ 
ฝังตัว

ตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี
Project BasedArea 

Based

Participation 

Based

Need 

Based• นิเทศโดย      
การมีส่วนร่วม 
(ก.ต.ป.น. )
• งาน 4 งาน

• ตามความต้องการ
ของผู้รับการนิเทศ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕


