คาสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๗๔ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่ งตัง้ ครู และบุคลากรปฏิบัตงิ านกลุ่มบริหารงบประมาณ ปี การศึกษา ๒๕๕๘
********************************
เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านกลุม่ บริหารงบประมาณ โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้ องกับการบริหารงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา
๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตัง้
ครูและบุคลากรปฏิบตั งิ านกลุม่ บริหารงบประมาณ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี ้
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์
ตาแหน่ง ครู
ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ ชู ว่ ยรองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ คนที่ ๑
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
ตาแหน่งครู
ปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ ชู ว่ ยรองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ คนที่ ๒
งานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายสมจิตร์
นายปุ้ย
นางสาวพนิดา
นางสาวพรรณิภา
นางสาวธัญญ์ธิตา
นางสาวมีนา
นางสาวอาภรณ์
งานสานักงานผู้อานวยการ
นางวราภรณ์
นางสาวสุกญ
ั ญา
นางสาวสุทธิดา
นางสาวณัฐพร

แพทย์รัตน์
คงอุไร
ยอดรัก
สีลาโส
เยาวยอด
โอษฐ์ งาม
ผาลา

หัวหน้ า
งานพัสดุ
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
งานบุคลากร

สัตยมาภากร
ซาซิโย
แซ่หล่อ
อ้ วนล่า

หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

๒
งานนโยบายและแผน
นางสาวพนิดา
ยอดรัก
นางสาววิลยั ภรณ์
ปิ ยะวงศ์
นางสาวเมธาวี
สุขเจริญ
นางสาวพรรณิภา
สีลาโส
งานสารสนเทศ
นางสาวสุกญ
ั ญา
มหาฤทธิ์
นายรัชกฤต
ภูธนคณาวุฒิ
นางสาวกวินวัณณ์
กาฬดิษฐ์
งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ
นางสาวสุวรรณี
พิริยะประทาน
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
งานระดมทรั พยากร
นางบุญเยี่ยม
พิทกั ษ์วงศ์
นางสาวสุวรรณี
พิริยะประทาน
นางสาวชลิตา
บุญรักษา
งานการเงินและบัญชี
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
นางสาวศศิธร
เมืองมูล
นายเศรษฐโสรช
ชื่นอารมณ์
งานพัสดุและสินทรัพย์
นายปุ้ย
คงอุไร
นางสาวฌัชชา
ปั ญญาเมา
นางสาวอรณัท
รัตนอาภา
งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
นายทินกร
พานจันทร์
นางสาวอาภรณ์
ผาลา

หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

๓
งานสรรหา บรรจุ แต่ งตัง้ และการออกจากราชการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
หัวหน้ า
นางสาวอาภรณ์
ผาลา
ผู้ชว่ ย
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
หัวหน้ า
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
ผู้ชว่ ย
งานวินัยและการรักษาวินัย
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
หัวหน้ า
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
ผู้ชว่ ย
งานควบคุมภายใน
นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
หัวหน้ า
นางสาวพรรณิภา
สีลาโส
ผู้ชว่ ย
งานติดตามและประเมินผล
นางสาวพนิดา
ยอดรัก
หัวหน้ า
นางสาวพรรณิภา
สีลาโส
ผู้ชว่ ย
ขอให้ ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตัง้ ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ และบังเกิดผลดีตอ่
ทางราชการ

ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป

สัง่ ณ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘

( นางวรรณี บุญประเสริฐ )
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต

หน้ าที่และความรั บผิดชอบบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริ หารงบประมาณ
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
๑.
ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนผู้อานวยการโรงเรี ยน เมื่อผู้อานวยการไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ ตามปกติ
๒.
ปฏิบตั หิ น้ าที่หวั หน้ ากลุม่ งานบริหารงบประมาณ
๓.
ปฏิบตั หิ น้ าที่หวั หน้ าพัสดุโรงเรี ยน
๔.
เป็ นคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยน
๕.
วางแผน ควบคุม นิเทศ กากับ ติดตาม ประสานงาน งานกลุม่ บริหารงบประมาณ
ให้ สนองตอบนโยบายโรงเรี ยน สานักงานเขตพ้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
๖.
ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการโรงเรี ยน
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ
๑.
ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนรองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ เมื่ อรองผู้อานวยการ
ไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ ตามปกติ
๒.
เป็ นที่ปรึกษารองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ เกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่โรงเรี ยน
๓.
ควบคุม นิเทศ กากับติดตาม งานในหน้ าที่ความรับผิดชอบ และได้ รับมอบหมายจากรอง
ผู้อานวยการให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่โรงเรี ยน
๔.
ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรี ยน
งานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๑.
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้ อง
๒.
ดาเนินงานตามระบบสารบรรณ ลงทะเบียน รับ ส่งหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ โต้ ตอบ
หนังสือ เก็บรักษาและทาลายหนังสือราชการ ให้ ครบถ้ วน สมบูรณ์ และถูกต้ องตามระเบียบงาน
สารบรรณ
๓. พัฒนางานธุรการ ลดขันตอนการด
้
าเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ โดยนาเอาเทคโนโลยี
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตา่ ง ๆ มาใช้ ในการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม
๔. จัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั งิ านกลุม่ บริหารงบประมาณ
๕. จัดซื ้อ จัดจ้ าง บารุงรักษา ซ่อมแซม เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ของกลุม่
บริหารงบประมาณ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ

๖.
๗.
๘.

ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

งานสานักงานผู้อานวยการ
๑.
เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหาร
๒.
จัดทาปฏิทินการปฏิบตั งิ านราชการและภารกิจของผู้อานวยการ ทังในและนอกโรงเรี
้
ยน
๓.
ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
การปฏิบตั ริ าชการ และภารกิจของผู้อานวยการลุล่วงด้ วยดี
๕.
ดาเนินการด้ านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
๖.
จัดทาระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องทราบ
๗.
ดาเนินงานด้ านธุรการสหวิทยาเขตเบญจสิริ
๘.
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๙.
งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน
๑.
กาหนดนโยบายและแผนการศึกษาของโรงเรี ยนโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ผู้ปกครอง ครู นักเรี ยน และชุมชน
๒.
จัดระบบโครงสร้ างการบริหารโรงเรี ยนให้ มีความเหมาะสม
๓.
ประสานงานให้ การบริหารจัดการเป็ นไปตามโครงสร้ างที่กาหนด
๔.
วิเคราะห์ความสอดคล้ อง เหมาะสมของบริบทโรงเรี ยน วางแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนกลยุทธ์ทงระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
๕.
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ
๖.
ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการ กิจกรรมให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
๗.
ประสานงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ การรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
เป็ นไปอย่างครบถ้ วน สมบูรณ์ และสอดคล้ องกับเหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยน
๘.
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๙.
งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

๑๐.
๑๑.
๑๒.

ประสานงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ การรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
เป็ นไปอย่างครบถ้ วน สมบูรณ์ และสอดคล้ องกับเหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยน
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

งานสารสนเทศ
๑.
วางแผนพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศโรงเรี ยน
๒.
จัดทาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศโรงเรี ยนเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื ้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
๔.
นาเสนอและเผยแพร่ ข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ การประชาสัมพันธ์
และเพื่อการพัฒนา
๕.
รายงานข้ อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนต่อหน่วยงานต้ นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
๖.
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๗.
งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ
๑.
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ และตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้ รับ
๒.
จัดทาแผนการใช้ เงินงบประมาณรายไตรมาส โดยกาหนดปฏิทินปฏิบตั งิ านรายเดือนให้
เป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
๓.
เสนอแผนการใช้ งบประมาณวงเงินรวม เพื่อขออนุมตั เิ งินประจางวดเป็ นรายไตรมาส
๔.
เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และขออนุมตั ิการ
ใช้ งบประมาณของสถานศึกษา ตามประเภทและรายการตามที่ได้ รับงบประมาณ สรุป
ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๕.
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๖.
งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

งานระดมทรั พยากร
๑.
ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ/งาน/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี
๒.
ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กรและชุมชนที่มีศกั ยภาพให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา
๓. จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยกาหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุน
เป้าหมายเวลาดาเนินการ
๔.
เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
เพื่อขอความเห็นชอบ
๕.
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๖.
งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
งานการเงินและบัญชี
๑.
เบิก-จ่ายเงินทุกประเภทให้ ถกู ต้ องตามระเบียบของทางราชการ
๒.
จัดทาทะเบียนคุมการเก็บเงิน
๓.
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ใบสาคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
๔.
จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้ าง เงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเช่าบ้ าน เป็ นต้ น
๗.
ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน
การนาสัง่ เงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี ให้ เป็ นไปตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่
กระทรวงการคลังกาหนด
๗.
เบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณของสถานศึกษา
๘.
จัดทาบัญชีรายวัน ให้ ครอบคลุมการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท
๙.
ตรวจสอบความถูกต้ องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายการเงินคงเหลือประจาวัน และ
งบยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนรวบรวมความถูกต้ องของบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
๑๐. จัดทาบัญชีทะเบียน และรายงานทุกไตรมาส
๑๑. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๑๒ งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

งานพัสดุและสินทรัพย์
๑.
จัดทาระบบฐานข้ อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา
๒.
จัดทาแผนการใช้ พสั ดุตามกรอบรายจ่ายที่กาหนด
๓.
กาหนดรูปแบบรายการหรื อคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์ สิ่งก่อสร้ าง ในกรณีที่เป็ นแบบ
มาตรฐาน
๔.
จัดทาคุณลักษณะเฉพาะ หรื อรูปแบบรายการในกรณีที่ไม่เป็ นแบบมาตรฐาน
๕.
จัดหาพัสดุโดยการจัดทาเอง จัดซื ้อ จัดจ้ างตามระเบียบพัสดุ
๖.
จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ เป็ นปั จจุบนั
๗.
จาหน่าย หรื อบริจาค หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดสภาพ หรื อไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบราชการ
๘.
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๙.
งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง
๑.
วิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.
กาหนดตาแหน่งตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.
๓.
ขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
๔.
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๕.
งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
การสรรหา บรรจุ แต่ งตัง้ และการออกจากราชการ
๑.
สรรหาภายนอก รับสมัครการคัดเลือก การว่าจ้ าง การประเมินทดลองงาน
๒.
ดาเนินการบรรจุ แต่งตัง้ กากับติดตาม ตรวจสอบการบรรจุ แต่งตัง้ มอบหมายงาน
ให้ คาแนะนา ช่วยเหลือ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
๓.
ดาเนินการโอน ย้ ายข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.
จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัตขิ ้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.
ดาเนินการงานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบตั รประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
๖.
ดาเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรอง งานขออนุญาตอุปสมบท งานขอพระราชทาน
เพลิงศพ การลาศึกษาต่อ
๗.
จัดทาข้ อมูลพิจารณาความดีความชอบประจาปี
๘.
สารวจความพึงพอใจ และความต้ องการปรับเปลี่ยนตาแหน่งหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงาน
๙.
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๑๐. งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการทางาน
๑.
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
๒.
จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร
๓.
จัดประชุม อบรม สัมมนา ภายในโรงเรี ยน ส่งครูและบุคลากรเข้ าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
๔.
พัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายงาน
และระหว่างปฏิบตั ิงาน
๕.
พัฒนาข้ าราชการครูบคุ ลากรทางการศึกษาก่อนเลื่อนตาแหน่ง
๖.
พัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีไม่ผา่ นการประเมินวิทยฐานะ
๗.
ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
๘.
จัดหาเอกสารการฝึ กอบรม เอกสารอื่น เผยแพร่แก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
๙.
สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๑๐.
งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
งานวินัยและการรักษาวินัย
๑.
จัดทาแผนงาน/โครงการ วินยั และการรักษาวินยั
๒.
ดาเนินการทางวินยั กรณีความผิดไม่ร้ายแรง
๓.
ดาเนินการทางวินยั กรณีความผิดร้ ายแรง
๔.
ดาเนินการเกี่ยวกับการร้ องทุกข์
๕.
ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์
๖.
ดาเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้ างและการป้องกันการกระทาผิดวินยั
๗.
ดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ
๘.
สรุป ประเมินผล แลรายงานผลการดาเนินงาน
๙.
งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

งานควบคุมภายใน
๑.
วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหา อย่างครอบคลุมภารกิจสถานศึกษา
๒.
วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปั จจัย และจัดลาดับความเสี่ยง
๓.
กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดาเนินงานของสถานศึกษา
๔.
วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
๕.
ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ าย นามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ ในการควบคุมการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
๖.
ควบคุมการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๗.
สรุป ประเมินผล รายงานผลการดาเนินงาน
๘.
งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
งานติดตามประเมินผล
๑.
จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้ เงินทังเงิ
้ นงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
ให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
๒.
จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตาม การให้ บริ การผลผลิต ให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
๓.
จัดทาแผนการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประกับความเสี่ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
๔.
ประเมินผลการดาเนินงานให้ ครอบคลุมภารกิจของกลุม่ บริหารงบประมาณเมื่อสิ ้นปี งบประมาณ
๕.
สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๖.
งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

