
การจดัท าบัตรประจ าตัวเจา้หน้าทีข่องรฐั,ผูร้บับ าเหนจ็บ านาญ ,

พนักงานราชการ,ลกูจา้งประจ า

-กรอกแบบฟอรม์ 

-การขอมีบัตรประจ าตัว       1 นาที

- เจ้าหนา้ทีร่บัเรือ่ง ตรวจสอบขอ้มูล

- จัดท าบัญชคีวบคมุการออกบัตร

- จัดพิมพ์ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู

-ตรวจสอบความถูกตอ้ง

-ติดรูปถ่ายทีต่วับัตร                5 นาที

-เจ้าหนา้ที ่ประทบัตรา สพฐ.

- เคลอืบบัตร

-มอบบัตรใหผู้ย้ืน่ขอ             3 นาที

รวม 3 ขั้นตอน ระยะเวลา  11 นาท ี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 5

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวขวญัไพร ปาลี โทร.093-0919717

ขั้นตอนการให้บริการ



ขั้นตอนการให้บริการ

การขอหนังสือรับรองสิทธิ์

กรอกแบบฟอร์ม

ยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน/

จัดพิมพ์หนังสือ

ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต ลงนาม

ออกเลขที่หนังสือส่ง

เอกสารประกอบค าขอ

1. ส าเนาบตัรขา้ราชการ

2. สลิปเงนิเดอืนลา่สดุ

(เซ็นรบัรองส าเนา )

2 นาที

2 นาที

1 นาที

นางสาวศริิรตัน์ จี๋เอ้ย นางสาริสา นันภพธนกลุ



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

กลุ่มนโยบายและแผน



ขั้นตอนการขออนญุาตจดัซือ้แบบพิมพร์าชการ

(โรงเรยีนเปน็ผู้ซือ้เอง ) 

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภัสสร สง่าประภากรณ์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โรงเรียนท าหนงัสอืขออนญุาตจดัซือ้แบบพมิพ์

ระบุชือ่-นามสกลุ ผู้ไดร้ับมอบหมาย

ส่ง สพป.ขอนแกน่ เขต 5

เจ้าหนา้ทีร่บัเรือ่ง ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร 

5 นาที

เสนอผูม้ีอ านาจลงนาม

สพป.ท าหนงัสอืสัง่ซือ้ถึงองคก์ารค้าของสกสค.

5 นาที

ระบุชือ่-นามสกลุ ผู้ไดร้ับมอบหมาย

เป็นผูด้ าเนนิการจดัซือ้

เมื่อโรงเรยีนไดร้บัแบบพมิพ ์ให้ผูไ้ดร้บั

มอบหมายของโรงเรยีน น าแบบพมิพ์มา

ลงทะเบยีนที ่สพป.ขอนแกน่ เขต 5

เจ้าหนา้ที ่สพป.ขอนแกน่ เขต 5 ลงทะเบยีน 

5 นาที

รับแบบพมิพ์

เอกสารประกอบ

1.หนงัสอืขออนญุาตจดัซื้อฯ ของโรงเรียน 1 ชุด

2. ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ 2 ชุด

3. ตัวอย่างลายมือชือ่ 3 ลายมือชือ่ 2 ฉบับ



ขั้นตอนการใหค้ าปรึกษา 

ณ หน่วยตรวจสอบภายใน (Walk in ) ระยะเวลา 15-30 นาที 

หน่วยตรวจสอบภายใน

น าเอกสาร

มาแสดงเพิม่เตมิ

รายงานดว้ยวาจาให ้

ผอ.สพป.ขอนแกน่ เขต 5 

ทราบ

รับเรือ่งจากผูข้อรบัค าปรกึษา

รายงานดว้ยวาจาให้

ผอ.สพป.ขอนแกน่ เขต 5

พิจารณาเอกสารประกอบ

วิเคราะห์/

กลั่นกรองเรือ่งที่

อยู่ในขอบเขต

การแกไ้ขปญัหา

วิเคราะหห์าสาเหตุ/

แนวทางแกไ้ขปญัหา

ให้ค าปรกึษากบัผูข้อรบั

ค าปรกึษา

ประชมุเพือ่หาแนวทางแกไ้ขปญัหา

-ผู้ขอรบัค าปรกึษา

-เจา้หนา้ทีต่รวจสอบภายใน

-หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กฎระเบยีบ

หาขอ้มลู/กฎหมาย

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ให้ค าปรกึษากบั

ผู้ขอรบัค าปรกึษา

นางธนิภา พันธ์ศรี 

นางธนิภา พันธ์ศรี น.ส.ภัคชัญญา บุญโสภณ



ผู้รับผิดชอบ นางโชติกา สุขศรีสง่า 0 81 2619559
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 5
ข้ันตอนการจองห้องประชุม

ขั้นตอนการจองห้องประชุม

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

2. กดจองห้องประชุม

3. ให้เลือกค าว่า จองห้องประชุม 4. กรอกรายละเอียดการจอง 

5. รอการอนุมัติ



ผุ้รับผิดชอบ นางสาวศริิรตัน ์จี๋เอ้ย

กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์

- กรอกค าร้องขอหนงัสอื

รับรองเงนิเดอืน (1 นาที)

- เจ้าหน้าที่รบัเรื่อง 

- ตรวจสอบข้อมลู (5 นาที)

ผู้ขอลงลายมอืชื่อรับหนงัสอืรบัรอง

ในทะเบยีนคมุหนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน

ข้ันตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

- จัดท าหนงัสอืรบัรองเงินเดือน 

(15 นาที )

-เสนอผูม้ีอ านาจลงนาม (1 วัน )

นางสาริสา นันภพธนกลุ



ผู้รับผดิชอบ นางสารสิา นันภพธนกุล

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 5

กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์

ผู้มีสิทธิก์รอกขอ้มลูใน

ใบเบิกคา่เชา่บา้น (แบบ 6006) 

และแนบใบเสรจ็รบัเงนิรายเดอืน 

( 5 นาที )

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร

ลายมือชือ่ และความครบถว้นของเอกสาร

(2 นาที )

บันทึกรายละเอยีด

ลงในทะเบียนคมุเอกสาร

ค่าเชา่บา้น (1 นาที ) 

ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

รับเงนิคา่เช่าบา้น

หมายเหตุ

สามารถเบกิเงนิสดได ้วันจนัทรถ์ึงวนัพุธ



กลุ่มบรหิำรกำรเงนิและสินทรัพย์
ขั้นตอนกำรเบิกเงนิสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล

แนบใบเสร็จรับเงิน

ใบแสดงรายละเอยีด
ประกอบใบเสรจ็รับเงนิ

ผู้มีสิทธิ์กรอกขอ้มูลในใบเบกิสวสัดกิารคา่
รักษาพยาบาล (แบบ 7131) แนบเอกสาร

หลักฐานรายการ  ดังนี้

ตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนเงนิ 
ลายมือชื่อ และความครบถว้น

ของเอกสาร

- บันทึกรายละเอยีดลงในทะเบยีนคมุ
เอกสารคา่รกัษาพยาบาล โดย 

* กรอกชือ่ –นามสกุล
* จ านวนเงนิที่ขอเบกิ
* เบอร์โทรศัพท์ตดิตอ่

หมายเหตุ
สามารถน าเอกสารมาตั้งเบิกเงินสดได้

ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ

รอการเบกิ

ผุ้รับผิดชอบ นางสาวศริิรตัน ์จี๋เอ้ย นางสาริสา นันภพธนกลุ



ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 5

การเบิกเงนิสวสัดิการค่าการศกึษาบุตร

ส่งแบบค าขอใบขอเบกิสวัสดกิาร

รับเอกสาร/ตรวจสอบสทิธใินการเบกิตาม

ระเบียบการเบกิเงิน

50,000.-ขึ้นไป 

เบิกตรง GFMIS

ผู้มีอ านาจอนมุตัิ

ไม่เกนิ 50,000.- ใช้เงินทดรอง

ราชการ

เขียนเชค็

เสนอลงนามเชค็

รับเงินสด / เช็ค เข้าบญัชี 

1 ≥ 10,000.- 10,000 ≥50,000

ผุ้รับผิดชอบ นางสาวศริิรตัน ์จี๋เอ้ย นางสาริสา นันภพธนกลุ



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

กลุ่มนโยบำยและแผน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลสารสนเทศ 
สภาพความจ าเป็นและปัญหา 

ก าหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินงาน 

การวางแผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามแผน/โครงการ 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม/สถานศึกษา 
ด าเนินงาน 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



กลุ่มกฎหมำยและคดี
เรื่องกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 5

ขั้นตอนการให้บริการ

ผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์

เขียนค าร้อง/แจ้งเหตุ

เจ้าหน้าที่

รับเรื่อง/บันทึกเรื่อง
เสนองานตามล าดับขั้นตอน

ตรวจสอบข้อมูล /ข้อเท็จจริง
วินิจฉัย

ไม่มีมูลมีมูล

ยุติเรื่องเสนอผู้มีอ านาจตามมาตร 53

ด าเนินการทางวินัย

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เรื่องกำรขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยครอบครัว

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตอนที่ 

ขั้นตรวจสอบ เพ่ือเตรียมการ จัดท าแผน
ตรวจสอบค ำขอและเอกสำร ประกอบด้วย 
- ค ำขอจัดท ำแผน 
- ค ำขอจัดกำรศึกษำ 
- ตรวจสอบคณสมบัติตำม เอกสำรของผู้ย่ืนค ำขอจดั กำรศึกษำ

จัดท าแผน ประกอบค าขอ จัดการศึกษา
ร่วมจัดท ำแผนกำรจัด กำรศึกษำ (กรณีครอบครัว ยืน่ควำม
ประสงค์จัดท ำแผน โดยครอบครัว กับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที ่
กำรศึกษำ

การพิจารณา อนุญาต
เสนอคณะกรรมกำร ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น

การลงนาม อนุญาต 
จัดท ำหนังสือและลงนำม 
อนุญำตโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ

ผู้ปฏิบัติ นางสาวกมลรศัม์ พลบุรี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน



ขั้นตอนการให้บรกิารขอจดัตัง้กลุม่ กองลูกเสอื 

และแตง่ตัง้ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 

หน่วยงาน/สถานศกึษาส่งค ารอ้ง 

จัดตั้งกลุม่ลกูเสอื จัดตั้งกองลกูเสือ แต่งตัง้เป็นผูบ้ังคบับัญชาลกูเสือ 

เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร/คณุสมบตั ิ

เสนอผูอ้ านวยการลกูเสือจงัหวดั 

ลงนามอนมุตั ิ

ลงทะเบยีนขอ้มลูการจดัตัง้กลุม่ กองลกูเสือ 

และแตง่ตัง้ผูบ้งัคับบัญชาลกูเสือ 

จดัส่งใบแตง่ตัง้ใหห้นว่ยงาน/สถานศึกษาทีเ่สนอขอ 

ผู้รับผิดชอบ นายนรากร ศรีรกัษา

กลุ่มสง่เสรมิการจดัการศึกษา



ผู้รับผดิชอบ นางพรรณภา แสงพนัธ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล

ขั้นตอนการใหบ้รกิาร คัดลอกส าเนา กพ.7

เอกสารประกอบค าขอส าเนา กพ..7

- ค าร้องขอคดัส าเนา

ขั้นตอนที ่1

บันทึกขอ้มลูผูม้าขอส าเนาในค ารอ้งขอคดัส าเนา กพ.7 1 นาที

ขั้นตอนที ่2

เจ้าหนา้ทีค่น้หาประวตั ิ(กพ.7 )                    2 นาที

ขั้นตอนที ่3

ผู้มาขอยมืทะเบยีนประวตั ิ( กพ.7) น าไปถา่ยเอกสาร     5 นาที

ขั้นตอนที ่4

ผู้มาขอยมืน าทะเบยีนประวตั ิ( กพ.7) มาคืนภายในวนัทีย่มื   2 นาที



แนวทางการปฏบิตังิาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา

• นิเทศโดยใช้

ศูนย์เครอืขา่ย

เป็นฐาน

• นิเทศ 

ฝังตัว

ตามโครงการใน

แผนปฏบิตัิการ

ประจ าปีProject 

Based

Area 

Based

Participation 

Based

Need 

Based
• นิเทศโดย      

การมีสว่นรว่ม 

(ก.ต.ป.น. )

• งาน 4 งาน

• ตามความตอ้งการ

ของผูร้บัการนิเทศ

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕


