
การด าเนินการหรือกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสกลนคร 

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

ขั้นตอน วิธีการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ระดับสถานศึกษา 

 

1. สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2565 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานศึกษา จากรายงานการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา 

(แบบปค. 5 และแบบติดตาม ปค.5 ของปีงบประมาณ 2564)  

3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสถานศึกษา ( 5 องค์ประกอบ) ระดับสถานศึกษา

สรุปลงในแบบประเมินความเสี่ยง ปค. 4 

4. น ากิจกรรม หรือผลการด าเนินงานจากรอบปีที่ผ่านมา (แบบ ปค.5) ที่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยง 

หรือความเสี่ยงที่เกิดใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาร่วมกันว่า เป็นความเสี่ยง

ของสถานศึกษาหรือไม่ แล้วสรุปลงในแบบ ปค.5 

5. น ากิจกรรมหรืองานที่คณะกรรมการสรุปในแบบ ปค. 5 บันทึกสรุปลงในแบบ ปค. 1 

6. จัดส่งแบบรายงาน ปค. 1, แบบ ปค. 4, แบบปค. 5, แบบติดตาม ปค. 5 ให้หน่วยงานต้นสังกัด

เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสอบทาน ตรวจสอบ น าเสนอผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 
                                                        ท่ี 168/2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2565 

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

 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร 
ประจ าปี 2565 เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด อาศัยอ านาจตามข้อ 5 

และ ข้อ 8 ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 35 มาตรา 39 แห่งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546  

และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการท าหน้าที่เก่ียวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย     
 

1.1 นายศรีทัศน์ วิรัสวา       ผู้อ านวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ 

1.2 นางยุวรรณ  สาขา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธาน 
1.3 นายพิชิต อุดมมา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธาน 
1.4 นางสาวพรสุข พลสงคราม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 

1.5 นางรัตนา  วรรณขาว  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
1.6 นายสุรศักด์ิ ดรชัย  หัวหน้างานนักเรียนประจ าหอพัก  กรรมการ 

1.7 นายสุวิตร  เหล่าใหญ่  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป         กรรมการ 
1.8 ว่าที่ร.ต. ศักด์ิชัย สาไพรวัลย์   หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

1.9 นางสาวชวัลลักษ์ ขาวข า   หวัหน้างานแผนงาน และงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าท่ี อ านวยการในการก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  ก าหนดเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต้นสังกัด     

 



2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

2.1 นายพิชิต อุดมมา    ประธานกรรมการ 

2.2 นายสุวิตร  เหล่าใหญ่    รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวชวัลลักษ์ ขาวข า      รองประธานกรรมการ 
2.4 นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์   กรรมการ 

2.5 นางขวัญฤทัย ระดาขันธ์                     กรรมการ 
2.6 นางสาววิจิตรา จันนามวงค์   กรรมการและเลขานุการ 

 

     มีหน้าท่ี  ประสานงาน รวบรวมผลการประเมินการควบคุมภายในจากกลุ่มงานต่าง ๆ ของ 
โรงเรียนปีพ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน (ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 และแบบติดตาม ปค.5 ) เพ่ือจัดท ารายงาน

ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3. คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 

3.1 นายพิชิต อุดมมา             ประธานกรรมการ 
3.2 นายสุวิตร  เหล่าใหญ่               รองประธานกรรมการ 
3.3 นางจุฬาลักษณ์ กาศลุน    กรรมการ 

  3.4 นางสาววิจิตรา จันนามวงค์    กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 นางสาวจุฑามาศ ตุ่ยไชย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

     มีหน้าท่ี รวบรวมผลการประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือจัดท าเอกสารการ
รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ CSA ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 ) และจัดส่ง

รายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามก าหนดเวลาของปีงบประมาณ 2565 
   

      ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์  และทันตามก าหนดเวลา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 
 

      ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่  22  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 

(นายศรีทัศน์ วิรัสวา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 


