
 
ค าส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่   ๑๗๔ /๒๕๕๘ 
เร่ือง   แต่งตัง้ครูและบุคลากรปฏิบัตงิานกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

******************************** 
                          เพ่ือให้การปฏิบตังิานกลุม่บริหารงบประมาณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกบัการบริหารงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต ๒ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 
๒๗ (๑) แหง่พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  พทุธศกัราช ๒๕๔๗   จงึแตง่ตัง้ 
ครูและบคุลากรปฏิบตังิานกลุม่บริหารงบประมาณ  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  ดงัตอ่ไปนี ้
 
 นางนภสัสรณ์    เกียรตอิภิพงษ์ ต าแหนง่รองผู้อ านวยการ   
         ปฏิบตัหิน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 

นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ต าแหนง่  ครู 
     ปฏิบตัหิน้าท่ีผู้ชว่ยรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณ   คนท่ี ๑ 
  นางทศันีย์ วงค์เขียว ต าแหนง่ครู 
     ปฏิบตัหิน้าท่ีผู้ชว่ยรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณ   คนท่ี ๒ 
  

งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ   
   นายสมจิตร์             แพทย์รัตน์  หวัหน้า 
   นายปุ้ ย       คงอไุร   งานพสัด ุ

นางสาวพนิดา   ยอดรัก       งานแผนงาน 
นางสาวพรรณิภา    สีลาโส   งานสารสนเทศ 
นางสาวธญัญ์ธิตา     เยาวยอด  งานสารบรรณ 

   นางสาวมีนา      โอษฐ์งาม  งานสารบรรณ 
   นางสาวอาภรณ์      ผาลา   งานบคุลากร 

งานส านักงานผู้อ านวยการ 
   นางวราภรณ์       สตัยมาภากร    หวัหน้า 
   นางสาวสกุญัญา      ซาซิโย    ผู้ชว่ย 
   นางสาวสทุธิดา  แซห่ลอ่     ผู้ชว่ย 

   นางสาวณฐัพร  อ้วนล ่า   ผู้ชว่ย 



๒ 
 

     งานนโยบายและแผน    
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   หวัหน้า 
นางสาววิลยัภรณ์            ปิยะวงศ์  ผู้ชว่ย 
นางสาวเมธาวี                สขุเจริญ  ผู้ชว่ย 
นางสาวพรรณิภา สีลาโส   ผู้ชว่ย 

งานสารสนเทศ  
   นางสาวสกุญัญา มหาฤทธ์ิ  หวัหน้า 
   นายรัชกฤต  ภธูนคณาวฒุิ  ผู้ชว่ย 
   นางสาวกวินวณัณ์ กาฬดษิฐ์  ผู้ชว่ย 

งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ    
   นางสาวสวุรรณี  พิริยะประทาน  หวัหน้า 

นางทศันีย์  วงค์เขียว  ผู้ชว่ย 
   นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  ผู้ชว่ย 

งานระดมทรัพยากร    
  นางบญุเย่ียม  พิทกัษ์วงศ์  หวัหน้า 
  นางสาวสวุรรณี     พิริยะประทาน  ผู้ชว่ย 
  นางสาวชลิตา  บญุรักษา  ผู้ชว่ย 
งานการเงนิและบัญชี    
  นางทศันีย์  วงค์เขียว  หวัหน้า 
  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  ผู้ชว่ย 
  นางสาวศศธิร  เมืองมลู   ผู้ชว่ย 
  นายเศรษฐโสรช  ช่ืนอารมณ์  ผู้ชว่ย 
งานพสัดุและสินทรัพย์     
  นายปุ้ ย   คงอไุร   หวัหน้า 
  นางสาวฌชัชา  ปัญญาเมา  ผู้ชว่ย 
  นางสาวอรณทั  รัตนอ าภา  ผู้ชว่ย 
งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
  นางทศันีย์  วงค์เขียว  หวัหน้า 
  นายทินกร  พานจนัทร์  ผู้ชว่ย 
  นางสาวอาภรณ์  ผาลา   ผู้ชว่ย 
 



     ๓ 
 
งานสรรหา  บรรจุ แต่งตัง้ และการออกจากราชการ   
  นางทศันีย์  วงค์เขียว  หวัหน้า 
  นางสาวอาภรณ์  ผาลา   ผู้ชว่ย 
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
  นางวราภรณ์       สตัยมาภากร  หวัหน้า 
  นางทศันีย์  วงค์เขียว  ผู้ชว่ย 
งานวินัยและการรักษาวินัย   
  นางทศันีย์  วงค์เขียว  หวัหน้า 
  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  ผู้ชว่ย 
งานควบคุมภายใน   
  นางวราภรณ์  สตัยมาภากร  หวัหน้า 
  นางสาวพรรณิภา   สีลาโส   ผู้ชว่ย 
งานตดิตามและประเมินผล   
  นางสาวพนิดา  ยอดรัก   หวัหน้า 
  นางสาวพรรณิภา     สีลาโส   ผู้ชว่ย 
 
ขอให้ผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ และบงัเกิดผลดีตอ่ 

ทางราชการ 
 
 
                             ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘    เป็นต้นไป 
 
 

สัง่     ณ     วนัท่ี  ๒๘    มิถนุายน    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

( นางวรรณี   บญุประเสริฐ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 



 
หน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  เม่ือผู้อ านวยการไมส่ามารถปฏิบตัริาชการได้ตามปกติ 
๒. ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้ากลุม่งานบริหารงบประมาณ 
๓. ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าพสัดโุรงเรียน 
๔. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๕. วางแผน ควบคมุ นิเทศ ก ากบั ติดตาม  ประสานงาน งานกลุม่บริหารงบประมาณ  

ให้สนองตอบนโยบายโรงเรียน  ส านกังานเขตพ้นท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต ๒  ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และกระทรวงศกึษาธิการ 

๖. ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณ    เม่ือรองผู้อ านวยการ 
            ไมส่ามารถปฏิบตัริาชการได้ตามปกติ 
๒. เป็นท่ีปรึกษารองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณ เก่ียวกบั การบริหารงบประมาณ 
            ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่โรงเรียน 
๓. ควบคมุ นิเทศ ก ากบัติดตาม งานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และได้รับมอบหมายจากรอง

ผู้อ านวยการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่โรงเรียน 
๔. ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑. ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารแก่ครู บคุลากร และผู้ เก่ียวข้อง 

๒. ด าเนินงานตามระบบสารบรรณ  ลงทะเบียน รับ สง่หนงัสือราชการ และเอกสารอ่ืน ๆ โต้ตอบ
หนงัสือ เก็บรักษาและท าลายหนงัสือราชการ ให้ครบถ้วน  สมบรูณ์ และถกูต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

๓. พฒันางานธุรการ  ลดขัน้ตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ   โดยน าเอาเทคโนโลยี 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ มาใช้ในการปฏิบตังิานอยา่งเหมาะสม 

๔. จดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตังิานกลุม่บริหารงบประมาณ 
๕. จดัซือ้ จดัจ้าง บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม เก็บรักษา ควบคมุการเบกิจา่ยพสัด ุ ครุภณัฑ์ของกลุม่

บริหารงบประมาณ   ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 



๖. ประสานงานกบับคุคล หน่วยงานภายในและภายนอก  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๗. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๘. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานส านักงานผู้อ านวยการ 
 ๑.  เก็บรวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร 
 ๒. จดัท าปฏิทินการปฏิบตังิานราชการและภารกิจของผู้อ านวยการ ทัง้ในและนอกโรงเรียน 
 ๓. ประสานงานกบับคุคล และหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ 
                         การปฏิบตัริาชการ และภารกิจของผู้อ านวยการลลุ่วงด้วยดี 

๕. ด าเนินการด้านธุรการในการจดัประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน    
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 

๖. จดัท าระเบียบวาระการประชมุ บนัทึกการประชมุ และจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูแจ้งผู้ เก่ียวข้องทราบ 

๗. ด าเนินงานด้านธุรการสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
๘. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๙. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานนโยบายและแผน 
 ๑. ก าหนดนโยบายและแผนการศกึษาของโรงเรียนโดยได้รับความเห็นชอบจาก 
  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ปกครอง ครู นกัเรียน และชมุชน 

๒. จดัระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้มีความเหมาะสม 
๓. ประสานงานให้การบริหารจดัการเป็นไปตามโครงสร้างท่ีก าหนด 
๔. วิเคราะห์ความสอดคล้อง เหมาะสมของบริบทโรงเรียน วางแผนพฒันาการศกึษา   
             และแผนกลยทุธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
๕. จดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ 
๖. ควบคมุ  ก ากบั ตดิตาม  และประเมินผลการปฏิบตังิานตามโครงการ กิจกรรมให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด 
๗. ประสานงานกบังานประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

เป็นไปอยา่งครบถ้วน สมบรูณ์ และสอดคล้องกบัเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
๘. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๙. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 
๑๐. ประสานงานกบังานประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

เป็นไปอยา่งครบถ้วน สมบรูณ์ และสอดคล้องกบัเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
๑๑. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๑๒. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานสารสนเทศ 
 ๑. วางแผนพฒันาและจดัระบบสารสนเทศโรงเรียน 
 ๒. จดัท าระบบฐานข้อมลูสารสนเทศโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริหารจดัการสถานศกึษา 
                        เช่ือมโยงกบัสถานศกึษาอ่ืน เขตพืน้ท่ีการศกึษา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ๔. น าเสนอและเผยแพร่ ข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ การประชาสมัพนัธ์  
  และเพื่อการพฒันา 
 ๕. รายงานข้อมลูสารสนเทศของโรงเรียนตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๖.         สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๗. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
 ๑. ศกึษา วิเคราะห์ข้อมลูการจดัสรรงบประมาณ   และตรวจสอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
 ๒. จดัท าแผนการใช้เงินงบประมาณรายไตรมาส  โดยก าหนดปฏิทินปฏิบตังิานรายเดือนให้    
                        เป็นไปตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 

๓. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวม เพ่ือขออนมุตัเิงินประจ างวดเป็นรายไตรมาส 
๔. เบกิจา่ยเงินงบประมาณประเภทตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีและขออนมุตัิการ

ใช้งบประมาณของสถานศกึษา  ตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ  สรุป
ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงาน 

๕. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๖. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
       



 
งานระดมทรัพยากร 
 ๑. ศกึษาวิเคราะห์ภารกิจ/งาน/โครงการ กรอบงบประมาณรายจา่ย และแผนปฏิบตักิาร 

ประจ าปี 
๒. ศกึษา วิเคราะห์แหลง่ทรัพยากร บคุคล  หนว่ยงาน องค์กรและชมุชนท่ีมีศกัยภาพให้ 

                        การสนบัสนนุการจดัการศกึษา 
๓.      จดัท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศกึษา โดยก าหนดวิธีการ แหลง่การสนบัสนนุ       

                        เป้าหมายเวลาด าเนินการ 
๔.       เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศกึษาตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
            เพ่ือขอความเห็นชอบ 
๕.       สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๖.       งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานการเงนิและบัญชี 
 ๑. เบกิ-จา่ยเงินทกุประเภทให้ถกูต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒. จดัท าทะเบียนคมุการเก็บเงิน 
 ๓. ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน ใบส าคญั การเบกิจา่ยเงินทกุประเภท 
            ๔. จดัท าฎีกาเบกิจา่ยเงินเดือน  เงินคา่จ้าง  เงินสวสัดิการตา่ง ๆ เชน่ คา่รักษาพยาบาล  
                         คา่เชา่บ้าน เป็นต้น 

๗. ด าเนินการเก่ียวกบัการเบกิเงินจากคลงั การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจา่ยเงิน 
การน าสัง่เงิน การโอนเงิน การกนัเงินไว้เบกิเหล่ือมปี  ให้เป็นไปตามขัน้ตอนและวิธีการท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด 

๗. เบกิจา่ยเงินประเภทตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการปีงบประมาณของสถานศกึษา 
๘. จดัท าบญัชีรายวนั ให้ครอบคลมุการรับ-จา่ยเงินทกุประเภท 
๙. ตรวจสอบความถกูต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายการเงินคงเหลือประจ าวนั และ

งบยอดเงินฝากธนาคาร  ตลอดจนรวบรวมความถกูต้องของบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
๑๐. จดัท าบญัชีทะเบียน และรายงานทกุไตรมาส 
๑๑. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 ๑๒ งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 



งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑. จดัท าระบบฐานข้อมลูทรัพย์สินของสถานศกึษา 
 ๒. จดัท าแผนการใช้พสัดตุามกรอบรายจา่ยท่ีก าหนด 
 ๓. ก าหนดรูปแบบรายการหรือคณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ สิ่งก่อสร้าง ในกรณีท่ีเป็นแบบ 
                        มาตรฐาน  

๔. จดัท าคณุลกัษณะเฉพาะ หรือรูปแบบรายการในกรณีท่ีไมเ่ป็นแบบมาตรฐาน 
๕. จดัหาพสัดโุดยการจดัท าเอง  จดัซือ้ จดัจ้างตามระเบียบพสัดุ 
๖. จดัท าทะเบียนคมุทรัพย์สินให้เป็นปัจจบุนั 
๗. จ าหนา่ย หรือบริจาค หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีหมดสภาพ หรือไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ให้เป็นไป

ตามระเบียบราชการ 
๘. สรุป ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงาน 
๙. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 ๑. วิเคราะห์วางแผนอตัราก าลงัครูและบคุลากรทางการศกึษา 
 ๒. ก าหนดต าแหนง่ตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. 
 ๓. ขอเล่ือนต าแหนง่บคุลากรทางการศกึษา 

๔. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
การสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ และการออกจากราชการ 
 ๑. สรรหาภายนอก รับสมคัรการคดัเลือก การว่าจ้าง การประเมินทดลองงาน 
 ๒. ด าเนินการบรรจ ุแตง่ตัง้ ก ากบัติดตาม ตรวจสอบการบรรจ ุแตง่ตัง้ มอบหมายงาน  
                        ให้ค าแนะน า  ชว่ยเหลือ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตังิาน 

๓.       ด าเนินการโอน ย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
๔.       จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวตัข้ิาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
๕.        ด าเนินการงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  การขอมีบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
๖.        ด าเนินการเก่ียวกบัหนงัสือรับรอง  งานขออนญุาตอปุสมบท  งานขอพระราชทาน 
             เพลิงศพ การลาศกึษาตอ่ 
๗.      จดัท าข้อมลูพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
๘.       ส ารวจความพงึพอใจ และความต้องการปรับเปล่ียนต าแหนง่หน้าท่ีในการปฏิบตัิงาน 
๙.        สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๑๐. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
            
 



  งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 
๑. ศกึษา วิเคราะห์ และจดัท าโครงการพฒันาบคุลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ    
             ปฏิบตังิาน 
๒. จดักิจกรรมพฒันาองค์กร 
๓.        จดัประชมุ อบรม สมัมนา  ภายในโรงเรียน  สง่ครูและบคุลากรเข้าร่วมประชมุ อบรม  

       สมัมนา ร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก 
๔.        พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาก่อนมอบหมายงาน  
              และระหว่างปฏิบตัิงาน 
๕.         พฒันาข้าราชการครูบคุลากรทางการศกึษาก่อนเล่ือนต าแหนง่ 
๖.         พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากรณีไมผ่า่นการประเมินวิทยฐานะ 
๗.         ประสานงานกบับคุคลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๘.         จดัหาเอกสารการฝึกอบรม  เอกสารอ่ืน เผยแพร่แก่ผู้ เก่ียวข้อง 
๙.         สรุป  ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
๑๐.          งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

   งานวินัยและการรักษาวินัย  
 ๑.        จดัท าแผนงาน/โครงการ วินยัและการรักษาวินยั 
 ๒. ด าเนินการทางวินยักรณีความผิดไมร้่ายแรง 
 ๓. ด าเนินการทางวินยักรณีความผิดร้ายแรง 
 ๔. ด าเนินการเก่ียวกบัการร้องทกุข์ 
 ๕. ด าเนินการเก่ียวกบัการอทุธรณ์ 
 ๖. ด าเนินการเก่ียวกบัการเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผิดวินยั 
 ๗. ด าเนินการเก่ียวกบัการออกจากราชการ 
 ๘. สรุป ประเมินผล แลรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๙. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



งานควบคุมภายใน 
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจบุนั ปัญหา อยา่งครอบคลมุภารกิจสถานศกึษา 
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจยั และจดัล าดบัความเส่ียง 
๓. ก าหนดมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
๔. วางแผนจดัระบบการควบคมุภายในสถานศกึษา 
๕. ประสานงานกบับคุลากรทกุฝ่าย  น ามาตรการป้องกนัความเส่ียงไปใช้ในการควบคมุการ

ปฏิบตังิานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
๖. ควบคมุการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ มาตรการและวิธีการท่ีส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิก าหนด 
๗. สรุป ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน 
๘. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานตดิตามประเมินผล 
 ๑. จดัท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทัง้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 ๒. จดัท าแผนการตรวจสอบ ติดตาม   การให้บริการผลผลิต ให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการ 
                         ประจ าปี 

๓. จดัท าแผนการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประกบัความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสงู 
๔. ประเมินผลการด าเนินงานให้ครอบคลมุภารกิจของกลุม่บริหารงบประมาณเม่ือสิน้ปีงบประมาณ  
๕. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
๖. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 


