
 

ขอมูลโรงเรียน  

1. 1 ประวัติโรงเรียนบางมูลนากภูมิวทิยาคม 

 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมต้ังข้ึนราวพ.ศ. 2464 ณ ศาลาการเปรียญวัดบางมูลนากเปนโรงเรียน

สหศึกษาเปดสอนชั้นป. 1-3 และม. 1-3 รวม 6 หองเรียนมีนักเรียนรวม 80 คนครูใหญชื่อนายแกวอ่ิมวิทยา 

 ปพ. ศ. 2466 ยายโรงเรียนมาเปดสอนท่ีหองแถวในตลาดโรงบอนเกาสโมสรท่ีพักขาราชการท่ีจะไปมา

ระหวางบางมูลนาก–เพชรบูรณดวยเงินเรี่ยไรและเงินงบประมาณรวม 6, 000 บาทมี 5 หองเรียน (ปจจุบันเปน

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎรอุทิศ) 

 ปพ. ศ. 2497สรางโรงเรียนข้ึนมาใหม ณ ฝงตะวันตกของแมน้ำนานบริเวณท่ีวาการอำเภอเดิมคือสถานท่ี

โรงเรียนปจจุบันดวยเงินเรี่ยไรจำนวน 400, 000 บาท 

 เปนอาคารไม 2 ชั้น 12 หองเรียนโดยใหนักเรียนสตรีชั้นม. 1, 2 และ 3 ยังคงเรียนอยูโรงเรียนเดิมตั้งชื่อ

ใหมวาโรงเรียนสตรีบางมูลนากแตในท่ีสุดก็ยายมารวมกันอีกเม่ือปการศึกษา 2513 ในนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิ

วิทยาคมคือโรงเรียนปจจุบัน (อาคารโรงเรียนสตรีบางมูลนากยกใหโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก“ ราษฎรอุทิศ”) ซ่ึง

มีผูบริหารตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบันจำนวน 20 คนดังนี้ 

ทำเนียบผูบริหารโรงเรียนบางมูลมูลนากภูมิวิทยาคมจากอดีตสูปจจุบัน 

ท่ี ช่ือ – สกุล วันรับราชการ ตำแหนง 
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นายแกว อ่ิมวิทยา 

นายสัมฤทธิ์ คุมมวง 

นายสำอาง รังษีวงศ 

นายฤทธิ์ พฤกษะวัน 

นายโปรง เพ็ญสุภา 

นายเทียม หงสหิรัญ 

นายบุญมาก กระชั้นแสง 

นายสาย เผือกมงคล 

นายกอง พฤกษะวัน 

นายสมบูรณ สิตานนท 

 

 

นายรังสรรค ไชยสิทธิ์ 

วาท่ีร.ต.สมชาย พฤกษะวัน 

นายอุดม บูรพา 

นายพนมบุญมี 

นายสวัสดิ์ เนียมฤทธิ์ 

20 พ.ค. 2464 - 22 พ.ค. 2465 

23 พ.ค. 2465 - 19 พ.ค. 2467 

20 ก.ค. 2467 - 7 มิ.ย. 2475 

10 มิ.ย. 2475- 8มิ.ย. 2477 

9 มิ.ย. 2477 - 20 ก.ย. 2477 

21 ก.ย. 2477 - 14 ธ.ค. 2477 

15 ธ.ค. 2477 - 31 ส.ค. 2481 

1 ก.ย. 2481 - 24 ก.พ. 2485 

25 ก.พ. 2485 - 31 พ.ค. 2501 

1 มิ.ย. 2501 - 4 ก.ย. 2511 

5 ก.ย. 2511 - 28 ก.ย. 2520 

29 ก.ย. 2520 - 25 ก.ย. 2524 

26 ก.ย. 2524 -30มิ.ย. 2525 

22 ก.ย. 2525 - 30 ก.ย. 2535 

1 ต.ค. 2535 -30 ก.ย. 2536 

1 6.ค. 2536 -30 ก.ย. 2539 

8 พ.ย. 2539 -30 ก.ย. 2540 

ครูใหญ 

ครูใหญ 

ครูใหญ 

ครูใหญ 

ครูใหญ 

ครูใหญ 

ครูใหญ 

ครูใหญ 

ครูใหญ 

ครูใหญ 

อาจารยใหญ 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 
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นายวนิช รอดมณี 

นายศิลปชัย สังขเมือง 

นายเกษม นวมครุฑ 

นายมานพ เกตุเมฆ 

5 พ.ย. 2540 - 30 ต.ค.2543 

30 ต.ค. 2543-30 ก.ย.2551 

19พ.ย. 2551-30 ก.ย.2554 

9 ธ.ค. 2554- 1 ธ.ค. 2558 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 

ท่ี ช่ือ – สกุล วันรับราชการ ตำแหนง 

20 

21 

22 

นายสุวรรณ วงศสิรกัต 

นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล 

นายสมชาย  ยอดเพชร 

11 ก.พ.2559 - 30 ก.ย. 2559 

2 ก.ย. 2559  - 30 ก.ย. 2561 

9 ก.ย. 2562 - ปจจุบัน 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 

ผูอำนวยการ 

 

1.2 สภาพปจจุบัน 

 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมตั้งอยูบนเนื้อท่ี 33 ไร ประกอบดวย อาคารเรียนถาวร5 หลังอาคาร

ฝกงาน2 หลัง อาคารอเนกประสงค2 หลัง อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5ธันวาคม 25501 หลัง โรง

อาหาร หลัง บานพักครูชำรุด 2 หลังบานพักครูยังไมชำรุด 4 หลัง บานพักภารโรง 1 หลังอาคารบนพักภารโรง 

(แฟลต 6 หนวย) อาคารประชาสัมพันธ 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง รานคสหกรณ 1 หอง เกษตร 1 หลัง 

หองน้ำ-หองสวมนักเรียนหญิง- ชาย 9 หลัง โรงรถ3 หลัง หองคอมพิวเตอร 4 หองเรียน สนามฟุตบอล สนาม

ตะกรอ สนามบาสเกตบอลสนามวอลเลยบอล อยางละ 1 แหง 

 สิ่งอำนวยความสะดวกหองเรียนทุกหองจัดเปนหองเรียนคุณภาพ ครูในกลุมสาระการเรียนรู เปนผูดูแล

ประจำอาคาร มีระบบไฟฟา บอบาดาล โทรศัพท โทรสาร และสัญญาณดาวเทียมบริการ อินเตอรเน็ตท่ีหอง

คอมพิวเตอร4 หองและประจำหองกลุมสาระการเรียนรู มีหองนวัตกรรม อาคารหอสมุดหองศูนยเทคโนโลยีทาง

การศึกษาหองปฏิบัติการทางภาษหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการวิชาการงานและหองประชุม

ทางไกลไวพรมแดน 

 ปจจุบันโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปดสอนใชหลักสูตรสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 54 หองเรียน มีนักเรียนท้ังสิ้น 2,147คน ครูรวม

ผูบริหาร 100 คนลูกจางประจำ 4 คน อัตราจางและลูกจางชั่วคราว37คน และครูขาวตางชาติ 7 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อักษรยอ ภ.ว. 

ตราประจำโรงเรียน 

    
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวง ศึกษาธิการ 

ท่ีตั้ง  75 ถนนชูเชิดนาน อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร66120 

เนื้อท่ี  33 ไร 

โทรศัพท 056-631075,056-632811 

โทรสาร  056 -631577 

E-mail  bmnphoom@hotmail.com 

Website www.bangmulnakmodel.com  www.bnphoom.com 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธภูมิบาล 

สัญลักษณประจำโรงเรียน รูปตรีศูล หมายถึง ไตรสิกขา คือ 

   หลักแหงการเรียนรู3ประการไดแกศีลสมาธิปญญา 

สีประจำโรงเรียน   ชมพู - ฟา 

    สีชมพู- เปนสีท่ีเกิดจากสีแดงผสมกับสีขาว 

    สีฟา- เปนสีท่ีเกิดจากสีน้ำเงินผสมกับสีขาว 

    ดังนั้นชมพู-ฟาจึงกำเนิดมาจากสีแดงสีขาวและสีน้ำเงิน 

    หมายถึง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

    หมายความวา ลูกชมพู-ฟาจะตองยึดม่ันและเทิดทูน 

    สถาบันท้ังสามเปนหลักประจำใจชั่วนิรันดร 

ปรัชญาของโรงเรียน  สุวิชาใน ภวโหติ ผูรูดีเปนผูเจริญ 

คำขวัญของโรงเรียน  คุณธรรมดี วิชาการเดน เนนความพอเพียง 

อัตลักษณของโรงเรียน  ชื่อสัตย รับผิดชอบ พอเพียง 

วิสัยทัศนของโรงเรียน  ระบบดีมีคุณธรรมนำความรูมุงพัฒนาการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

http://www.bangmulnakmodel.com/
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1.3 ขอมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียนของสถานศึกษาท้ังหมด 2,066 คน(ขอมูล 31สิงหาคม2562) 

 เพศชาย  จำนวน 895 คน 

 เพศหญิง  จำนวน 1,171 คน 

จำนวนหองเรียนท่ีเปดสอนและจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ และระดับชั้น (คน) 

ช้ัน 
จำนวน 

รวม 
หองเรียน ชาย หญิง 

ม. 1 9 157 232 389 

ม. 2 9 172 187 359 

ม. 3 9 157 187 344 

รวม ม. ตน 27 486 606 1,092 

ม. 4 9 149 191 340 

ม. 5 9 128 193 321 

ม. 6 9 132 181 313 

รวม ม. ปลาย 27 409 565 974 

ยอดรวม 2,066 

 

  



1.4 ขอมูลครู 

ครูรวมผูบริหาร 97คน ลกูจางประจำ 4คน อัตราจางและลูกจางชั่วคราว 21คน และครูชาวตางชาติ 7 คน 

ประเภท/ตำแหนง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผูบริหารสถานศึกษา      

- ผูอำนวยการ - -  1 1 

- รองผูอำนวยการ - - - - 0 

รวม - - - - 1 

๒. ผูสอน      

- คร ู - 59 37 - 96 

- พนักงานราชการ - 1 - - 1 

- ครูพิเศษ - - - - - 

- ครูตางชาต ิ - 7 - - 7 

- ครูจางสอน - 10 - - 10 

รวม - 77 37 - 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม เขต 41 

 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน พ.ศ. 2562 ดวยวิธกีารทีหนวยงานกำหนดซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติ  การควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจ

อยางมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดำเนินงานท่ีมี

ประสิทธิผลประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน  และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  

รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงานมี

ความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561ภายใตการกำกับดูแลของผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม เขต 41 

อยางไรก็ดี  มีความเสี่ยงและไดกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณหรือปฏิทินถัดไป 

สรุปไดดังนี้ 

กลุมบริหารท่ัวไป 

1. ความเสี่ยงและไดกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ท่ีตั้งโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมติดกับแมน้ำนานและมีพ้ืนท่ีต่ำกวาถนน  เม่ือฝนตกหนักทำให

เกิดน้ำทวมขัง  ทอระบายน้ำระบายน้ำไดไมทันตอปริมาณน้ำท่ีมีมากทำใหครูและนักเรียน  ไดรับ

ความเดือดรอนจากการเดินทางเขาออกโรงเรียน 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 โรงเรียนไดวางแผนรวมกับภาคีเครือขาย  ผูปกครองเครือขาย  สมาคมผูปกครองและครู

ดำเนินการแกไขปญหาโดยจัดหาเครื่องสูบน้ำเพ่ิมและขยายทอระบานน้ำบางบริเวณใหกวางข้ึน 

เม่ือฝนตกน้ำทวมขัง  ทำใหครูและนักเรียนสามารถเดินทางไดสะดวก 

2.2 การแกปญหาเพ่ือไมใหมีน้ำทวมขัง  ตองเพ่ิมเครื่องสูบน้ำและขยายทอระบายน้ำ 

  

   

ลงชื่อ 

(นายสมชาย  ยอดเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

         วันท่ี  3  ตุลาคม พ.ศ.2562 



โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายนพ.ศ. 2562 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

โรงเรียนมีการสารางบรรยากาศของการควบคุม

เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีและเขาใจถึงความสำคัญของ

การควบคุมภายใน สงเสริมสนับสนุนโดยมีการเขา

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ี

รั บ ผิ ด ช อ บ งาน ด า น นี้ โด ย ต ร ง  มี ก า รแ ต งตั้ ง

คณะกรรมการ ระบุขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ มี

การบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

 

      สภาพแวดลอมการควบคุมของโรงเรียนบางมูล

นากภูมิวิทยาคม มีความเหมาะสมและมีสวนสงผล

ทำให ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ส อ ด ค ล อ ง กั บ ห ลั ก เก ณ ฑ ท่ี

กระทรวงการคลังวา มาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานภาครัฐ 

พ.ศ. 2561 มีการกำหนดขอบเขตหนาท่ี ความ

รับผิดชอบใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานแตละตำแหนงไว

อยางชัดเจน 

 

 

 

2.การประเมินความเสี่ยง 

มีการกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนใน

การประเมินความเสี่ยงท่ีสอดคลอง และเชื่อมโยงกับ

วิสัยทัศน  ภารกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน

กำหนดไวอยางเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยง ท้ังจาก

ปจจัยภายในและภายนอก ท่ีอาจมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานและการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค

ของโรงเรียน 

 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีการติดตามและ

ประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคตจากปจจัยตางๆ เพ่ือหาแนวทางปองกัน เพ่ือ

จัดการบริหารกับความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอกองคกร 

3. กิจกรรมการควบคุม 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีแนวทางในการจัด

กิจกรรมควบคุมและวิธีปฏิบัติงานท่ีทำใหม่ันใจวา เม่ือ

นำไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค

กำหนดไว ระบบการควบคุมภายในชี้ใหผูปฏิบัติงาน

เห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให

เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานใหสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค 

 

     ในภาพรวมมีการจัดกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม

เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค ท่ีกำหนดไวโดย

โรงเรียนกำใหจัดกิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่งของ

การปฏิบัติงานตามปกติและมีการกำกับดูแลติดตาม

และประเมินผล 

แบบ ปค. 4 



องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

มีระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ท่ีเหมาะสมและมีการสื่อสารไปยังฝายบริหารและผูท่ี

เก่ียวของไดรับขอมูลสารสนเทศท่ีชวยใหผูรับขอมูล

สารสนเทศปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคของ

โรงเรียน 

 

 

      มีขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายเปน

ระบบงานควบคุมภายในออนไลนสามารถใชงานได

อย างครอบคลุม ท้ังการประชาสัมพันธขอมูล

สารสนเทศตางๆ ฐานขอมูลรายงานการประเมินผล 

การแลกเปลี่ยน เผยแพรความรู เก่ียวกับระบบ

ควบคุมภายใน ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

สะดวกตอผูใชและผูบริหารสำหรับใชเปนขอมูล

สารสนเทศท่ีชวยในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. การติดตามประเมินผล 

โรงเรียนบางมูลนากภู มิ วิทยาคม มีการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานเพ่ือ

ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน

อย างต อ เนื่ อ งและให เป น ระบบ  ส วนหนึ่ งของ

กระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและนำผลการ

ติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

      มีระบบการติดตามประเมินผล รายงานผลการ

ปฏิบัติงานดวยระบบ PDCA โดยผูบริหารสามารถ

ติดตามผผลการปฏิบัติงานของระบบควบคุมภายใน

ไดอยางตอเนื่ องดวยระบบงานควบคุมภายใน

ออนไลน มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเปน

ฐานขอมูล เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการกำหนด

แผนปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนาในปงบประมาณ

ตอไป 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมีการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องคประกอบ 

สรุปโดยภาพรวมกวางๆ เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสำหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดมะบบควบคุมท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตามยังมีองคแประกอบการควบคุมบางประเด็นท่ีพบวายังเปนจุดออนอยางท่ีมีนัยสำคัญ ซ่ึงจะตอง

ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน และกำหนดวิธีการหรือ

แผนการปรับปรุง การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมตอไป 

 

ลายมือชื่อ 

(นายสมชาย  ยอดเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

         วันท่ี  3  ตุลาคม พ.ศ. 2562 



โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด  30 กันยายน 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนดำเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆท่ี

สำคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม

ภายในท่ีมีอยู 

 

 

 

การประเมินผล

การ 

ควบคุม 

 

 

ความเส่ียง 

ท่ียังมีอยู 

 

 

การปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน 

 

 

 

กำหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

งานอาคารสถานท่ี 

วัตถุประสงค 

1. ซอม สรางปรับปรุง บำรุงรักษา

อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมท่ีพรอม

เพียงพอใชในงานตางๆ 

2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบติดตาม

การใชอาคารสถานท่ี ท่ีใหเกิด

ความสะดวก ปลอดภัยจาก

โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 

ไมชำรุดหักพัง 

ท่ีตั้งโรงเรียนบางมูลนาก

ภูมิวิทยาคมติดกับแมน้ำ

นาน และมีพ้ืนท่ีต่ำกวา

ระดับถนน เม่ือฝนตก

หนักทำใหเกิดน้ำทวมขัง 

ทอระบายน้ำ ระบายน้ำ

ไมทันตอปริมาณน้ำท่ีมี

มาก ทำใหครูและ

นักเรียนไดรับความ

เดือดรอนจากการเดิน

ทางเขาออกโรงเรียน 

1. ประชุมหารือ

กับภาคีเครือขาย

ผูปกครอง 

เครือขายสมาคม

ผูปกครองและครู  

2. วางแผน

รวมกันดำเนินการ

แกไขปญหา 

กิจกรรมการ

ควบคุมท่ีปฏิบัติ

อยูสามารถลด

ความเสี่ยงไดใน

ระดับหนึ่ง แตยัง

ไมบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้ง

ไว 

ความเสี่ยงท่ียังมี

อยูคือ น้ำยังคง

ทวมขังอยูบาง

เนื่องจากเครื่อง

สูบน้ำท่ีมีอยูไม

เพียงพอ 

จัดใหมีการประชุมวางแผน

กำหนดเปาหมายและวิธีการ

ดำเนินงานรวมกัน 

- จัดใหมีปฏิทินกำกับ

ติดตามการดำเนินงานตาม

แผนอยางเปนระบบ 

- จัดหา/จัดสรรงบประมาณ

ซ้ือเครื่องสูบน้ำ 

- ตรวจสอบทอระบายน้ำ

ไมใหอุดตันอยางสม่ำเสมอ 

30 กันยายน 

2562  

หัวหนางาน

อาคารสถานท่ี 

กลุมบริหาร

ท่ัวไปผ 

 

ลายมือชื่อ 

(นายสมชาย  ยอดเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

        วันท่ี  3  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

แบบ ปค. 5 

 



โรงเรียนบางมูลนากภูมิวทิยาคม 

 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  30 กันยายน 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี

จัดตั้งหนวยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผน

ดำเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆท่ีสำคัญของ

หนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุม

ภายในท่ีมี

อยู 

 

การประเมินผล

การ 

ควบคุม 

 

ความเส่ียง

ท่ียังมีอยู 

 

 

การปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

 

 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคิดเห็น 

กลุมบริหารท่ัวไป 

งานอาคารสถานท่ี 

วัตถุประสงค 

1. ซอม สรางปรับปรุง 

บำรุงรักษาอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอมท่ีพรอม

เพียงพอใชในงานตางๆ 

2. ควบคุมดูแล 

ตรวจสอบติดตามการใช

อาคารสถานท่ี ท่ีใหเกิด

ความสะดวก ปลอดภัย

จากโจรกรรม อัคคีภัย 

วาตภัย อุทกภัย ไมชำรุด

หักพัง 

ท่ีตั้งโรงเรียนบางมูล

นากภูมิวิทยาคมติด

กับแมน้ำนาน และ

มีพ้ืนท่ีต่ำกวาระดับ

ถนน เม่ือฝนตก

หนักทำใหเกิดน้ำ

ทวมขัง ทอระบาย

น้ำ ระบายน้ำไมทัน

ตอปริมาณน้ำท่ีมี

มาก ทำใหครูและ

นักเรียนไดรับความ

เดือดรอนจากการ

เดินทางเขาออก

โรงเรียน 

1. ประชุม

หารือกับ

ภาคี

เครือขาย

ผูปกครอง 

เครือขาย

สมาคม

ผูปกครอง

และครู  

2. วางแผน

รวมกัน

ดำเนินการ

แกไขปญหา 

กิจกรรมการ

ควบคุมท่ีปฏิบัติ

อยูสามารถลด

ความเสี่ยงไดใน

ระดับหนึ่ง แต

ยังไมบรรลุ

วัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว 

ความเสี่ยงท่ี

ยังมีอยูคือ 

น้ำยังคง

ทวมขังอยู

บาง

เนื่องจาก

เครื่องสูบน้ำ

ท่ีมีอยูไม

เพียงพอ 

จัดใหมีการประชุม

วางแผนกำหนด

เปาหมายและวิธีการ

ดำเนินงานรวมกัน 

- จัดใหมีปฏิทินกำกับ

ติดตามการ

ดำเนินงานตามแผน

อยางเปนระบบ 

- จัดหา/จัดสรร

งบประมาณซ้ือเครื่อง

สูบน้ำ 

- ตรวจสอบทอ

ระบายน้ำไมใหอุดตัน

อยางสม่ำเสมอ 

30 

กันยายน 

2562  

หัวหนา

งานอาคาร

สถานท่ี 

กลุม

บริหาร

ท่ัวไป 

-โรงเรียนไดวางแผนรวมกับ

ดำเนินการแกไขปญหา โดย

จัดหาเครื่องระบายน้ำเพ่ิมและ

สรางลูกระนาดท่ีมีขนาดกวาง

และใหญ น้ำทวมไมถึงตามแตละ

จุดทางเดินในโรงเรียน เพ่ือใหครู

และนักเรียนสามารถเดินทางได 

-โรงเรียนไดมีการประชุมหารือ

กับภาคีเครือขาย ผูปกครอง 

เครือขายสมาคม ผูปกครองและ

ครู โดยจัดหาเครื่องสูบน้ำเพ่ิม 

และขยายทอระบายน้ำบาง

บริเวณใหกวางข้ึน 

แบบ ปค. 5 

 



 

ลายมือชื่อ 

(นายสมชาย  ยอดเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

        วันท่ี  3  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 


