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โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
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             แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 

           โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานสำหรับปีส้ินสุด วันท่ี  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564   ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทัน เวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องการ
การดำเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังของ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เห็นว่าการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับ
ดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   

อย่างไรก็ดี ยังมีความเส่ียงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้ 

1. งานบริหารงบประมาณ 
1.1 ช่ือเรื่อง การควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและกำกับติดตามการดำเนินงาน 
                ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 

                     1.2 ปัญหา/สาเหตุความเส่ียง 
 ปัญหา : การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

      สาเหตุ : ไม่มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
                     1.3 แนวทางการแก้ไข 
     1. ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติดำเนินการตามโครงการพร้อมแนบรายละเอียด 
                                    การเบิกจ่ายตามโครงการท่ีประมาณการไว้ 

           2. ผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการ 
     3. เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำหลักฐานการเบิก-จ่าย 
     4. เจ้าหน้าท่ีการเงินดำเนินการเบิกจ่ายและบันทึกหลักฐานแสดงการควบคุม 
         การใช้จ่ายเงินตามแผนเพื่อให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันตามปีงบประมาณ 

 
 

                                                  (นายขจร    แก้วตา) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
                            วันท่ี  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 
 
 



แบบ  ปค.4 
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
           หน่วยงานมีการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม ฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระทางการ
บริหารและกำกับ ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน มีโครงสร้างองค์กรสายบังคับบัญชา อำนาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม มีการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
2. การประเมินความเสี่ยง 
  หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
อย่างชัดเจน เพียงพอ มีการระบุความส่ียง วิเคราะห์ความ
เส่ียงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเส่ียง พิจารณาโอกาส
ท่ีอาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเส่ียง 
รวมทั้งประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมการควบคุม 
          หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมและพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็น
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
จริงและลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในท่ีกำหนด มีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมี
ต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด และมีการ
ส่ือสารกับบุคคลภายนอแกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

 
- สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ใน

ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
- ได้มีการประเมินความเส่ียงตามวิธีท่ี

กำหนด ตามเอกสารคำแนะนำ การนำ
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิง
ปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 
- มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรถือปฏิบัติตามวิธีการควบคุมโดย

เคร่งครัด 
 
 

- ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารมี
ความเหมาะสม สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระหว่างโรงเรียนและสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งจัดหารูปแบบ
การส่ือสารท่ีชัดเจน ทันเวลาและสะดวก
ต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้
จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เผยแพร่ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
5.  การติดตามประเมินผล 
          หน่วยงานมีการพัฒนาและดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามท่ีกำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายในรวมทั้งประเมินผล
และการส่ือสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อ
ส่ังการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
-  ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของโรงเรียนมีความเหมาะสม โดย
ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ 6  
 

 
     ผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในครบ  5  องค์ประกอบแล้ว ปรากฏว่า 
     เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ    
     หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพียงพอ เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นท่ีมีความเส่ียงอยู่ จึงจัดทำ   
     แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม แบบ ปค. 5 ด้วยแล้ว 

 
 
                                             
 

                                                  (นายขจร    แก้วตา) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
                            วันท่ี  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
(Control Self Assessment : CSA) 

 
1. ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงมา 1 เรื่อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมนั้น 
    1.1 เรื่อง การควบคุมการใช้จ่ายเงินเงินอุดหนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
    1.2 วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อให้การบริหารจัดการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
          2. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามงบประมาณท่ีจัดสรร 
 3. เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าค่าใช้จ่ายใดเป็นการใช้จ่ายตามโครงการใดบ้าง 
 
2. งาน/กิจกรรมนั้นมีข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทำอย่างไรท่ีจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
    2.2 จัดสรรงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรรในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
    2.3 ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามโครงการท่ีกำหนด ให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง 
    2.4 กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
    2.5 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันปีงบประมาณ  
 
3. ให้วิเคราะห์ว่าข้ันตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง (จากข้อ 2) ในขณะประเมิน ปฏิบัติอย่างไร 
 

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ  กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
1.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

2 จัดสรรงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรรในโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

2.จัดสรรงบประมาณ 50-70 %ของงบประมาณราย
หัวท่ีได้รับจัดสรรบรรจุลงในโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจำป ี

3 ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามโครงการท่ีกำหนด ให้มี
ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง 

3.ผู้รับผิดชอบโครงการเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินการ
ตามโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการโดยผ่าน
เจ้าหน้าท่ีพัสดุและเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

4 กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการเพื่อ
นำมาใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายเงิน 

4.เจ้าหน้าท่ีการเงินกำกับควบคุมการดำเนินงานตาม
โครงการ 

5 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันปีงบประมาณ  
 

5.มีหลักฐานแสดงการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน
เพื่อให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันตามปีงบประมาณ 

 
4. จากกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยู่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 
   ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเส่ียงอะไร 
   4.1 จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
   4.2 ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเส่ียง  
        เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีการเงินไม่ได้ทำหลักฐานแสดงการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามโครงการท่ีบรรจุไว้แผนการ
ปฏิบัติราชการประจำปีทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 



5. ให้พิจารณาว่า ถ้าพบว่ายังมีความเส่ียงอยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนแก้ไข 
 

ปัญหา/สาเหตุ การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม) 
 

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 

ปัญหา : การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่
สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
สาเหตุ: ไม่มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 
 

-ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติ
ดำเนินการตามโครงการพร้อมแนบ
รายละเอียดการเบิกจ่ายตามโครงการท่ี
ประมาณการไว้ 
-ผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินงานตาม
โครงการ 
-เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำหลักฐานการเบิก-
จ่าย 
-เจ้าหน้าท่ีการเงินดำเนินการเบิกจ่าย
และบันทึกหลักฐานแสดงการควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินตามแผนเพื่อให้ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินได้ทันตามปีงบประมาณ 
 

-กันยายน  2564 
-ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 



                                                                     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สนัทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)                                                แบบ ปค.5 
      แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ 
วัตถุประสงค์ 

 

ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียง 
ท่ียังอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การควบคุม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจำปี 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริหารจัดการในการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 2. เพื่อกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีตามงบประมาณท่ีจัดสรร
3. เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า
ค่าใช้จ่ายใดเป็นการใช้จ่ายตาม
โครงการใดบ้าง 

งบประมาณ 
ไม่พอใช้ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
2.จัดสรรงบประมาณ 50-70 %ของ
งบประมาณรายหัวท่ีได้รับจัดสรร
บรรจุลงในโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
3.ผู้รับผิดชอบโครงการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อดำเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการโดยผ่านเจ้าหน้าท่ี
พัสดุและเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
4.เจ้าหน้าท่ีการเงินกำกับควบคุมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
5.มีหลักฐานแสดงการควบคุมการใช้
จ่ายเงินตามแผนเพื่อให้ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินได้ทันตามปีงบประมาณ 

1. ควบคุมการใช้
จ่ายเงินตาม
โครงการท่ี
กำหนดให้มีข้อมูลท่ี
ครบถ้วนถูกต้อง 
2. กำกับติดตาม
การดำเนินงานตาม
โครงการเพื่อ
นำมาใช้เป็น
เครื่องมือควบคุม
การใช้จ่ายเงิน 

- เจ้าหน้าท่ี
การเงินไมไ่ด้ทำ
หลักฐานแสดง
การควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินตาม
โครงการท่ีบรรจุ
ไว้แผนการ
ปฏิบัติราชการ
ประจำปีทำให้
การเบิกจ่ายเงิน
ไม่สัมพันธ์กับ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
 

 

1.ผู้รับผิดชอบโครงการขอ
อนุมัติดำเนินการตามโครงการ
พร้อมแนบรายละเอียดการ
เบิกจ่ายตามโครงการท่ี
ประมาณการไว้ 
2.ผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินงาน
ตามโครงการ 
3.เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำ
หลักฐานการเบิก-จ่าย 
4.เจ้าหน้าท่ีการเงินดำเนินการ
เบิกจ่ายและบันทึกหลักฐาน
แสดงการควบคุมการใช้
จ่ายเงินตามแผนเพื่อให้
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทัน
ตามปีงบประมาณ 

งาน
บริหารงาน
งบประมาณ 

                                                 

                                                  (นายขจร    แก้วตา) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
                            วันท่ี  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 



                                                                โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)แบบ                                         แบบ ติดตาม ปค.5 
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ณ  วันที่    30  เดือน กันยายน   พ.ศ.  2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ 

 

ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียง 
ท่ียังอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
ผู้รับผิดชอบ/
วันท่ี 

 
วิธีการติดตาม
และสรุปผลการ
การประเมินผล 
/ข้อคิดเห็น 

 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
และกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริหารจัดการใน
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 2. เพื่อกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีตามงบประมาณท่ี
จัดสรร3. เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าค่าใช้จ่ายใดเป็น
การใช้จ่ายตามโครงการใดบ้าง 

งบประมาณ 
ไม่พอใช้ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำปี 
2.จัดสรรงบประมาณ 
50-70 %ของ
งบประมาณรายหัวท่ี
ได้รับจัดสรรบรรจุลงใน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบิกจ่ายเงินเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ
ท่ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การโดยผ่านเจ้าหน้าท่ี
พัสดุและเจ้าหน้าท่ี
การเงิน 
4.เจ้าหน้าท่ีการเงิน
กำกับควบคุมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

1. ควบคุมการใช้
จ่ายเงินตามโครงการ
ท่ีกำหนดให้มีข้อมูลท่ี
ครบถ้วนถูกต้อง 
2. กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตาม
โครงการเพื่อนำมาใช้
เป็นเครื่องมือควบคุม
การใช้จ่ายเงิน 

- เจ้าหน้าท่ี
การเงินไมไ่ด้ทำ
หลักฐานแสดง
การควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินตาม
โครงการท่ีบรรจุ
ไว้แผนการปฏิบัติ
ราชการประจำปี
ทำให้การเบิก
จ่ายเงินไม่
สัมพันธ์กับ
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

 

อนุมัติดำเนินการตาม
โครงการพร้อมแนบ
รายละเอียดการเบิกจ่าย
ตามโครงการท่ีประมาณ
การไว ้
2.ผู้บริหารอนุมัติให้
ดำเนินงานตามโครงการ 
3.เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำ
หลักฐานการเบิก-จ่าย 
4.เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ดำเนินการเบิกจ่ายและ
บันทึกหลักฐานแสดงการ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินตาม
แผนเพื่อให้ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินได้ทันตาม
ปีงบประมาณ 

ผู้บริหาร 
ตรวจเอกสาร
ทุกวันส้ิน
เดือน 

1.วิธีการติดตาม 
-ติดตามโดยการ
ตรวจเอกสาร
การเงินทุก
ประเภท ทุกวัน
ส้ินเดือน 
2.แต่ละ
กิจกรรมได้
ดำเนินการตาม
แผนปรับปรุง
การควบคุม
ภายในอย่างเป็น
ระบบ 
3.สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
-การใช้จ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
แผนงาน/



5.มีหลักฐานแสดงการ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนเพื่อให้
ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
ได้ทันตามปีงบประมาณ 

โครงการท่ี
กำหนดไว้ 

 
                                                
 

                                                  (นายขจร    แก้วตา) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
                            วันท่ี  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำส่ัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 

ท่ี   77  /2564 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ  2564 

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

 เพื่อให้การควบคุมภายในของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของโรงเรียน ดังนี ้

  1. นายขจร      แก้วตา       ผู้อำนวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
  2. นายกิตติพงศ์    มงคลคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ  

3. นางกาญจณีย์    ธีระเดช ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นางลำดวน    สายเมืองนาย  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 

  4. นายอภิวัฒน์     ตันนันตา       ครู         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี 
  1.กำหนดขอบเขตการควบคุม กำกับ ดูแล ช้ีแจงการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กระทรวงการคลัง 
  2.ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน ( แบบ ป.ค. 4 ) 
  3.ประสานงาน กำกับ ติดตามการดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ( แบบ ป.ค.5) ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีพบ 
  4. รวบรวมรายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน และจัดส่ง
รายงานการควบคุมภายในให้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศีกษาเชียงราย เขต 1 ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ  วันท่ี   4  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

                                (นายขจร    แก้วตา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 
          


