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คูมือขั้นตอนกระบวนงานการใหบริการ
หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได
กําหนดวิสันทัศน วา“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero tolerance and clean Thailand) มี
พันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฎิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จึงไดประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
และ ไดจัดทําดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เปนดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึง
การใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด สงผลใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ และประเมิน
กระบวนการมุงตอบสนองตอผูรับบริการหรือประชาชน ดวยการพัฒนากระบวนการอํานวยความสะดวก การ
ใหบริการประชาชน ดวยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช (กรณีที่เปนหนวยงานใหบริการ อนุมัติ อนุญาต) และ
ประเมินกระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงาน บุคลากรภายในหนวยงาน ทั้งในดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การคัดเลือก การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ดาน
กระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการธํารงรักษาคนดี คนเกง และดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ
บริหารงบประมาณ เชน การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใส และจะตองพิจารณาใช จา ยในสิ่งที่
จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเมื่อมีการใชจายเงิน
งบประมาณแลว ก็จะตองมีการรายงานตามขอเท็จจริงเชนกัน การมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชาจะตอง
คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคําบรรยายลักษณะงานที่หนวยงานกําหนด หรือขอบเขต
ตามภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบ มีคามเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งหนวยงานจะตองมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม โดยดัชนีคุณธรรมการ
ทํางานในหนวยงาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่รับการประเมินมีการกํากับดูแล มาตรฐานและ
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
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กระบวนงานที่ 1
การจัดทําหนังสือรับรองสิทธิ์และหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนในการขอกูเงิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากูเงินเพื่อเปนสวัสดิการสําหรับ
บุคลากรของรัฐ เพื่อที่อยูอาศัยเพื่อสินเชื่อเอนกประสงค และเงินกูอื่น ๆ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําซึ่งเปนโครงการสินเชื่อ
ตามขอตกลงระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห
ขอบเขตของงาน
ธนาคารไดรับขอมูลที่ถูกตองของผูกูเพื่อประกอบการพิจารณา ผูกู(ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ไดรับสิทธิ์การกูเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา
คําจํากัดความ
“เจาหนาที่”หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนี้
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3
“รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”หมายถึง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3
“หนังสือรับรองสิทธิ์” หมายถึง หนังสือที่ออกโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รับรอง
การเปนขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด ตําแหนง เงินเดือน มีสิทธิ์ในการขอกูเงินกับธนาคารได
“ผูกู”หมายถึง ขาราชการบุคลากรของรัฐ ไดแก ขาราชการครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทําหนังสือรับรองสิทธิ์เพื่อขอกูเงินกับธนาคารกรุงไทย ตามโครงการตาง ๆ ดังนี้
1. โครงการเงินกูเพื่อเปนสวัสดิการสําหรับบุคลากรของรัฐ
2.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
3 โครงการสินเชื่อเอนกประสงค
การจัดทําหนังสือรับรองสิทธิ์เพื่อขอกูเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห ตามโครงการตาง ๆ ดังนี้
1. โครงการกูเงิน “โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย (สวัสดิการไมมีเงินฝาก)”
2. โครงการเงินกูโครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อขาราชการครู ป 2561”
3. โครงการเงินกู “โครงการบาน ธอส. เพื่อขาราชการ”
4.. โครงการเงินกู “โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อ สวัสดิการแหงรัฐ(บุคลากรภาครัฐ)”
5.1 ผูขอใชสิทธิ์ (ขาราชการบุคลากรของรัฐ)ยื่นคํารองและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. บันทึกขอความ (คํารอง)
2. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน(ผูขอใชสิทธิ์กรอกตามแบบที่กําหนด)
3. แนบสําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนา
4. แนบสําเนาสลิปเงินเดือนปจจุบัน พรอมรับรองสําเนา

-35.แนบสําเนาหนังสือรับรองเงินเดือนพรอมรับรองสําเนา
5.2. เจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวของ จัดทําหนังสือผานสิทธิ์ เสนอผูบังคับบัญชาและ
ผูเกี่ยวของลงนามเอกสารดังนี้
1. หนังสือผานสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ที่ไดรับมอบหมายหรือรักษาราชการแทน ลงนามหนังสือผานสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
2. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน
2.
1 ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ลงนามเปนพยาน
2.2 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หรือรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ที่ไดรับมอบหมายหรือรักษาราชการแทน ลงนามเปนพยาน
5.3 ผูขอใชสิทธิ์ไดรับหนังสือผานสิทธิ์

การจัดทําหนังสือรับรองสิทธิ์และหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน
การขอกูเงินโครงการตาง ๆ
ผูขอใชสิทธิ์

ยื่นคํารอง/แนบเอกสาร
ที่เกี่ยวของ

(ตามแบบที่กําหนด)

เจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิ์/เอกสาร
จัดทําหนังสือผานสิทธิ์ เสนอผูบังคับบัญชา
และผูเกี่ยวของลงนาม

จัดทําเรื่อง

สรุป 4 ขั้นตอน
ใชเวลาดําเนินงาน 15 นาที

1. หนังสือผานสิทธิแ์ ละรับรองเงินเดือน
ผอ.สพม.3 หรือ รอง.ผอ.สพม.3ที่ไดรับมอบหมายหรือรักษาราชการแทน
ลงนามหนังสือผานสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
2. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน
2.1 ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ลงนามเปนพยาน
2.2 ผอ.สพม.3 หรือ รอง.ผอ.สพม.3ที่ไดรับมอบหมายหรือรักษาราชการแทน
ลงนามเปนพยาน

ผูขอใชสิทธิ์
ไดรับหนังสือผานสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
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กระบวนงานที่ 2
เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนทองถิ่น
1. สถานศึกษาในสังกัด/สพม.3/ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.1 หนังสือนํา
1.2 โครงการ
1.3 แบบประมาณคาใชจาย
1.4 แบบฟอรมขอรับการสนันสนุน
1.5 อื่น ๆ (ถามี)

10 นาที

2. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 3 ชั่วโมง
และจัดทําบันทึกเสนอ/พรอมจัดทําหนังสือนําสง
ผอ.กลุมนโยบายและแผน ตรวจสอบโครงการและรายละเอียด
ในการขอรับการสนับสนุน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกับงาน
งบประมาณของ สพฐ.
3. เสนอ ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต ลงนาม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

4. แจงโรงเรียนติดตอรับเอกสารโครงการ

ภายใน 1-2 วัน

สรุป 5 ขั้นตอนระยะเวลาดําเนินงานภายใน 3 วันทําการ

5นาที

30นาที
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กระบวนงานที่ 3
เรื่อง การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
1. ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลในแบบคําขอ โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
- รูปถาย จํานวน 2 รูป
-

สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
ใบรับรองหมูโลหิต จํานวน 1 ฉบับ

2.เจาหนาที่ตรวจเอกสารความถูกตองและความครบถวนของเอกสารจํานวน1 ฉบับ

3. เจาหนาที่จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

4. เสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัวโดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ

5. จัดทะเบียนประวัติ

5 นาที

2 นาที

5 นาที

5 นาที

1 นาที

6. ติดตอขอรับบัตรดวยตนเอง หรือใหจัดสงบัตรประจําตัวทางไปรษณีย

สรุป 1 จุดบริการ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา ไมเกิน 30 นาที
กรณี จัดสงทางไปรษณีย ภายใน 7 วัน
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กระบวนงานที่ 4

เรื่อง การเพิ่ม/ปรับปรุงขอมูลบุคลากรภาครัฐ

-----------------------------------------------

 ยื่นแบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ โดยแนบหลักฐานดังนี้

-

-

1. การปรับปรุงขอมูลขาราชการครู และลูกจางประจํา
- แบบคําขอ 7127 จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ จํานวน 1 ฉบับ
2. การเพิ่ม/ปรับปรุงขอมูลบิดา/มารดา
- สําเนาสูติบัตร /สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา (กรณีบิดามารดาหยา) จํานวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองบุตร จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดามารดาเสียชีวิต) จํานวน 1 ฉบับ
3. การเพิ่มขอมูลบุตร
3.1 กรณีผูมีสิทธิเปนหญิง
- สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาการรับ/ยกเปนบุตรบุญธรรม
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบมรณบัตร จํานวน 1 ฉบับ
3.2 กรณีผูมีสิทธิเปนชาย
- แบบคําขอ 7127
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน
1 ฉบับ
สําเนาสูติบัตร
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบรับรองบุตร หรือสําเนาคําสั่งศาล หรือสําเนาพิพากษา
วาบุตรเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาการรับ/ยกเปนบุตรบุญธรรม
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบมรณบัตร จํานวน 1 ฉบับ
*เขตดําเนินการกรอกขอมูล และกรมบัญชีกลางประมวลผลในวันที่ 4 และวันที่ 19 ของทุกเดือน*
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กระบวนงานที่ 5
การยืมเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
1. ชื่องาน
การยืมเงินงบประมาณ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการยืมเงินของ สพม.3 เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และเปนระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
เปนการยืมเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ไดรับมอบหมายงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การยืมเงิน
4.1 เจาหนาที่การเงินรับเอกสารการเบิกจายเงินยืม
4.2 เจาหนาที่การเงินตรวจสอบรายการที่ขอยืม
4.3 เสนอขออนุมัติ ตอ ผอ.สพม.3
4.4 ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน/บันทึกรายการขอเบิก กรณียืมเงินราชการ
4.5 จายเงินใหกับผูยืมเงินตามสัญญา
4.6 รวบรวมเอกสารสงเจาหนาที่บัญชี
4.7 เมื่อลูกหนี้สงหลักฐาน/เงินสดเหลือจาย
( ถามี ) เจาหนาที่การเงินบันทึกการรับคืนพรอมทั้งออกใบรับ
ใบสําคัญ/ใบเสร็จรับเงิน เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารเสนอขออนุมัติ
4.8 รวบรวมหลักฐานสงเจาหนาที่บัญชี
5. แบบฟอรมที่ใช
6.1 บันทึกขออนุมัติการยืมเงิน และประมาณการยืมเงิน
6.2 สัญญาการยืมเงิน
6.3 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
6.4 คูฉบับฏีกา/รายงานขอเบิก
6.5 ใบรับใบสําคัญ
6.6 ใบเสร็จรับเงิน
6. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
7.1 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
- หมวด 5 การเบิกจายเงินยืม
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ขั้นตอน
ผูยืมเงิน

จนท.การเงินรับเอกสารฯ

เจาหนาที่ตรวจสอบรายการที่ขอยืม

เสนอขออนุมัติตอ
ผอ.สพม.3

ดําเนินการ 1 วัน

ดําเนินการ 1 วัน

ดําเนินการ 1 วัน

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน
บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS

จายเงินใหกับผูยืมเงินตามสัญญา

รวบรวมเอกสารสงเจาหนาที่บัญชี

เมื่อลูกหนี้สงหลักฐาน/เงินสดเหลือจาย บันทึกการรับคืนพรอมทั้งออกใบรับ
ใบสําคัญ/ใบเสร็จรับเงิน จนท.ตรวจสอบเอกสารเสนอขออนุมัติ

รวบรวมหลักฐานสงเจาหนาที่บัญชี

ดําเนินการ 1 วัน

ดําเนินการ 2-3 วัน
ดําเนินการ 1 วัน

ดําเนินการ 1 วัน
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กระบวนงานที่ 6
เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทด
เพื่อใชเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน ( บําเหน็จค้ําประกัน )
1. ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ผูประสงคขอหนังสือรับรองสิทธิฯ กรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่จะแสดงเจตนาให จํานวน 2 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนสมรสของผูที่จะแสดงเจตนาให ( ถามี ) จํานวน 2 ฉบับ
2. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
3. บันทึกขอมูลในฐานขอมูลบุคลากร
4. บันทึกขอมูลในระบบบําเหน็จบํานาญ
5. สงขอมูลในระบบไปสํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
6. ผูมาติดตอนําใบรับแบบคํารองฯ ติดตอรับเอกสารที่สํานักงานคลังจังหวัด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูประสงคขอหนังสือรับรองสิทธิฯ

ดําเนินการ 2 นาที

ดําเนินการ 3 นาที

ดําเนินการ 3 นาที

ดําเนินการ 1 นาที

ดําเนินการ 2 วัน

กรอกขอมูลตามแบบฟอรมคําขอหนังสือ
รับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอด/แนบ
เอกสารที่กําหนด

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

บันทึกขอมูลในฐานขอมูลบุคลากร

บันทึกขอมูลในระบบบําเหน็จบํานาญ

สงขอมูลในระบบไปสํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

ติดตอรับเอกสารที่สํานักงานคลัง
จังหวัด

ดําเนินการ 5 นาที
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กระบวนงานที่ 7
เรื่อง ขอหนังสือรับรองเขาศึกษาตอ ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผูปกครอง/นักเรียน ติดตอประสานงานเบื้องตนไปยัง
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตองการจะเขาศึกษา

ผูปกครอง/นักเรียน เขียนแบบคํารองหนังสือรับรองเขาศึกษาฯ พรอมยื่น
เอกสารประกอบการพิจารณา
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน กรณีอายุ 15 ปขึ้นไป
- สําเนาทะเบียนบานของผูปกครองและนักเรียน
- สําเนาสูติบัตรของผูเรียน กรณีอายุไมถึง 15 ป

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาพูดคุย
สอบถามเหตุผลความจําเปน

เสนอ ผอ.เขต/รอง.ผอ.เขต
ลงนาม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ประสานผูปกครองและนักเรียน มารับหนังสือดวยตนเอง
หรือ สงหนังสือทางไปรษณีย

5 นาที

1 นาที

3 นาที

ไมเกิน
3 วันทําการ

1 นาที

สรุป 1 จุดบริการ 5 ขั้นตอน
รวมระยะเวลา ไมเกิน 3 วันทําการ

คณะที่ปรึกษา
นายธีระวัฒน วรรณนุช ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
นายมานะ พุมบัว รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
นายฉัตรชัย นวมโพธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

คณะทํางาน
นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
นางสมพิศ จาตุรันตานนท ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
นางสาวรัชดาพร บุบผา ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นางวรรณา ลีละตานนท ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางมลิวัลย วุฒิเกตุ ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางนาฏธยาน รอดสน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวน้ําทิพย ศรีสัจจารักษ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
นางเพลินทิพย หินเทา ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายพิพิธ เรืองสมบัติ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

