
 

 

กรมจเรทหารบก 
กอง: กผน.จบ. 
แผนก: แผนกงบประมาณ 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 1 
แก้ไขวันท่ี 10 ก.ค. 63 

วันท่ีจัดทำ: 10/07/2563 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันท่ีเริ่มใช้:  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การจัดทำรายงานการควบคุม
ภายในประจำปีของ จบ. 
 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

 
พล.ต. 
      ( ประธาน  นิลพัฒน์ ) 
              จก.จบ. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลขั้นตอนเก่ียวกับการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีของ จบ. 
 1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใหม่ใน ผงป.กผน.จบ.  
 1.3 เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ จบ. นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
การจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2. ขอบเขต 
 คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีของ จบ. ฉบับนี้ ได้รวบรวมขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายในของ ทบ. ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กค. 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2551 โดยในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับ จบ. กำหนดให้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามแบบที่กำหนด ส่งให้ กรม ฝสธ. ที่รับผิดชอบภายใน
เดือน ต.ค. ของทุกปี 

3. คำจำกัดความ 
 3.1 การควบคุมภายใน เป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงจะต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
ของหน่วยงาน ตลอดจนกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐที่ ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการกำหนด 
นโยบาย ระบบงาน และคู่มือการปฏิบัติงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ 
 3.2 แบบ ปค.4 หมายถึง แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 3.3 แบบ ปค.5 หมายถึง แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 กผน.จบ. : ดำเนินการวางแผน เตรียมการ ประสานงานส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลรายงานการควบคุม
ภายใน ของ นขต.จบ. นำมาใช้ในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีของ จบ. ส่งให้ กพ.ทบ. ในฐานะ
หน่วยรับผิดชอบการควบคุมภายในของ ทบ. ด้านกำลังพล   
 4.2 นขต.จบ. : จัดทำรายงานการควบคุมภายในส่งให้ กผน.จบ. เพ่ือรวบรวมจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
ประจำปีของ จบ. ส่งให้ กพ.ทบ. ภายในเวลาที่กำหนด 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 สปช.ทบ. มีหนังสือแจ้งให้ นขต.ทบ. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.4 และ ปค.5 ส่งให้ 
กรม ฝสธ. ที่รับผิดชอบแต่ละด้าน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 5.2 กพ.ทบ. มีหนังสือแจ้งให้ จบ. ในฐานะคณะอนุกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยสายงานด้านกำลังพล จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี ตามแบบ ปค.4 และ ปค.5 จำนวน 
1 เรื่อง ส่งให้ กพ.ทบ. ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปี 
 5.3 นำเรียนขออนุมัติให้ นขต.จบ. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.4 และ ปค.5 เฉพาะด้าน
กำลังพล หน่วยละ 1 เรื่อง ส่งให้ กผน.จบ. ภายในเวลาที่กำหนด 
 5.4 รวบรวมข้อมูลจากรายงานการควบคุมภายในของ นขต.จบ. นำมาใช้ในการจัดทำรายงานการควบคุม
ภายในประจำปีของ จบ. จำนวน 1 เรื่อง ส่งให้ กพ.ทบ. ภายในเวลาที่กำหนด 

6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ 7. ความเสี่ยง ... 
 
 

เริ่มต้น 
 
 

สปช.ทบ. มีหนังสือแจ้งให้ นขต.ทบ. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน  
ส่งให้ กรม ฝสธ. ที่รับผิดชอบแต่ละด้าน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

สิ้นสุด 

นำเรียนขออนุมัติให้ นขต.จบ. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน  
ตามแบบ ปค.4 และ ปค.5 เฉพาะด้านกำลังพล หน่วยละ 1 เรื่อง  

ส่งให้ กผน.จบ. ภายในเวลาที่กำหนด 
 
 

รวบรวมข้อมูลจากรายงานการควบคุมภายในของ นขต.จบ. 
นำมาใช้ในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีของ จบ. 

จำนวน 1 เรื่อง ส่งให้ กพ.ทบ. ภายในเวลาที่กำหนด 
 
 



- 3 - 
 

7. ความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

 
9. หน่วยท่ีเก่ียวข้อง 
 9.1 พ.อ. สกลชัย  สกลพัฒนานนท์   ตำแหน่ง นายทหารจเรประจำ จบ. ทำการแทน หน.ผงป.กผน.จบ.   
โทร.ทบ. 98844 
 9.2 ส.ท. ธนากร  ประจักษ์จิต  ตำแหน่ง เสมียน จบ.  โทร.ทบ. 98844 

10. ระเบียบ/คำส่ังท่ีเก่ียวข้อง 
 10.1 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการควบคุมภายในของ ทบ. 
 10.2 หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2551 
 10.3 หลักเกณฑ์ปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายในของ ทบ. 

11. ภาคผนวก 
  11.1 ตัวอย่าง หนังสือ เรื่องการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 
  11.2 สำเนาหนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0406/112 ลง 9 ม.ค. 62 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุมภายในของ ทบ.  
 11.3 แบบรายงานการควบคุมภายใน ( แบบ ปค.4 และ ปค.5 ) 

 
/ 12. ข้อมูลผู้จัดทำ ... 

 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/
มาตรการป้องกัน 

- การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีของ จบ. ส่งให้ สปช.ทบ.     
ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด 

- การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีของ จบ. ต้องรวบรวมรายงาน
การควบคุมภายในของ นขต.จบ.    
โดยเจ้าหน้าที่ของ นขต.จบ.            
อาจจะส่งรายงานดังกล่าวให้ กผน.จบ. 
ล่าช้า ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด 

 

 

- หน.ผงป.กผน.จบ. กำกับดูแล  
และเร่งรัดการจัดทำรายงาน
การควบคุมภายในประจำปีของ 
จบ. ให้ทันตามเวลาที่กำหนด   

- แจ้งเตือนให้ นขต.จบ.        
จัดทำรายงานการควบคุม
ภายใน ส่งให้ กผน.จบ. ภายใน
เวลาที่กำหนด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีของ จบ.
มีความถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 80 
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12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
 พ.อ. สกลชัย  สกลพัฒนานนท์  ตำแหน่ง นายทหารจเรประจำ จบ. โทร.ทบ. 98844 

13. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้  
 พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย  ตำแหน่ง หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845 

14. ผู้ทบทวน 

 

 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านที่ 1 ผอ.กผน.จบ.         พ.อ.                                                                      
จ ั ด       ( สุยุทธ์  วัฒนลิขิต )                 
พ.อ.            ผอ.กผน.จบ.  

ท่านที่ 2 รอง จก.จบ.(2)          พ.อ.                                                                      
จัด          ( นุกูล  นรฉันท์ )                 
พ.อ           . รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 3 รอง จก.จบ.(1)          พ.อ.                                                                      
จัด          ( ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ )                 
พ.อ.            รอง จก.จบ.  

ท่านที่ 4 จก.จบ.         พล.ต.                                                                      
จัด           ( ประธาน  นิลพัฒน์ )                 
พ.อ.                  จก.จบ.  


