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สภาพทั่วไป 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป  
    ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ตั้งอยูํเลขท่ี  31  ถนน พิจิตร – ก าแพงเพชร   
ต าบล   ในเมือง อ าเภอ   เมือง จังหวัด  พิจิตร    รหัสไปรษณีย์   66000  
โทรศัพท ์   056 –  990330        โทรสาร   056 – 990338 
E – mail   sppk–school@hotmail.com      website  www.sppk.ac.th 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41  
เปิดสอนตั้งแตํระดับ มัธยมศึกษาตอนต๎น    ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีเขตพ้ืนที่บริการ  ได๎แกํ  ต าบลในเมือง   ต าบลปากทาง  และต าบลคลองคะเชนทร์  เฉพาะหมูํที่  3 
และหมูํท่ี  10  เนื้อท่ี  212  ไรํ  1  งาน  28.2  ตารางวา  
 

ประวัติโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
 
  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  เดิมตั้งอยูํที่ศาลาการเปรียญวัดฆะฆัง   ต าบลฆะมัง   อ าเภอเมือง  จังหวัด
พิจิตร  เปิดท าการสอนแบบสหศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  มีเจ๎าอาวาสวัดฆะมัง  ซึ่งเป็นเจ๎าคณะ
จังหวัดเป็นผู๎อุปการะโรงเรียน  ตํอมาย๎ายมาท าการสอนท่ีวัดทําหลวง ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  
เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์   2441  อาศัยโรงท ากระเบื้องเป็นสถานที่เรียน   
  ปี พ.ศ. 2443  พระยาเทพาธิบดี  (อ่ิม)  ผู๎วําราชการจังหวัด  ได๎สร๎างอาคารเรียนครั้งแรก   
มีอาคารเรียน  2  หลัง   หน๎าอาคารเรียนมีต๎นพิกุลขนาดใหญํปลูกอยูํหน๎าอาคาร  2  ต๎น  จึงเรียกวํา   
โรงเรียนร่มพิกุล 
  ปี พ.ศ. 2475  โรงเรียนรํมพิกุล  ได๎แยกเป็นโรงเรียนชาย  คือ  โรงเรียนพิจิตรวิทยาคมและโรงเรียน
หญิง  คือ  โรงเรียนพิจิตรกัลยาณี  โดยโรงเรียนหญิงได๎ย๎ายมาอยูํที่ถนนบึงสีไฟเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่                    
17  พฤษภาคม  2475 
  วันที่  1  สิงหาคม  2515  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได๎รวมโรงเรียนพิจิตรวิทยาคม            
และโรงเรียนพิจิตรกัลยาณีเป็นโรงเรียนเดียวกันมีชื่อวํา  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  ย๎ายสถานที่ไปอยูํในที่ดิน               
ของกองทัพอากาศซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  400  ไรํ  ณ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร  
  ปัจจุบันโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาประจ าจังหวัดขนาดใหญํเปิดด าเนินการ
สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี  นายบุญธรรม  อํอนจันทร์  
ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่  212 ไรํ  1  งาน  28.2  ตารางวา  
เป็นที่ราบลุํม  อยูํในเขตชุมชนที่มีทางคมนาคมสะดวก มีพ้ืนที่กว๎างขวาง  บรรยากาศรํมรื่นไปด๎วยพรรณไม๎นานา
พันธุ์อยูํมากมาย  และมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎นักเรียนได๎ศึกษาพรรณไม๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎                 
ในปีการศึกษา 2552   (19 ตุลาคม 2552) โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจึงได๎รับรางวัลพระราชทานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และได๎รับ
พระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่  1  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2556  อันเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
 
 
 

http://www.sppk.ac.th/
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 เขตแดนติดต่อสถานที่ต่าง ๆ มีดังนี้ 
 ทิศเหนือ       ติดตํอกับถนนพิจิตร – ก าแพงเพชร  และสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
 ทิศใต๎         ติดตํอกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต   และส านักงาน  

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ทิศตะวันออก       ติดตํอกับสถานีต ารวจภูธร  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร   

โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากทาง และสถานีขนสํงจังหวัดพิจิตร 
 ทิศตะวันตก      ติดตํอวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและส านักงานขนสํงจังหวัดพิจิตร  
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน     คือ   เรียนดี  มีคุณธรรม   
เอกลักษณ์ของโรงเรียน     คือ  บรรยากาศรื่นรมย์  อุดมด๎วยพันธุ์ไม๎ 
ค าขวัญของโรงเรียน  คือ  เรียนดี  กีฬาเดํน  เน๎นคุณธรรม  กิจกรรมน าหน๎า  พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
คติพจน์ของโรงเรียน  การศึกษา  คือ  การพัฒนาคน 
ปรัชญาของโรงเรียน  นตถิ  ปัญญา  สมาอาภา  (แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญาไมํมี) 
สีประจ าโรงเรียน   น้ าเงิน – ชมพู                                 
                                          น้ าเงิน – ความมีศักดิ์ศรี 
        ชมพู – ความรัก – ความสดชื่น      
                                          น้ าเงิน – ชมพู – ความรักในศักดิ์ศรีและความสดชื่นแจํมใส  
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน    
คือ   ดอกบัวตูมบัวบาน    
หมายถึง  การอบรมสั่งสอนท าให๎เป็นคนดี 
           มีความรู๎ตามล าดับชั้น 
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แผนที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
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2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 1)   ผู๎อ านวยการโรงเรียนชื่อ - สกุล        นายบุญธรรม   อํอนจันทร์ 
                โทรศัพท์  081- 7857908       e- mail boon12341@hotmail.com 
                วุฒิการศึกษาสูงสุด    กศ.ม.       สาขา  บริหารการศึกษา 
                ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  9  ธันวาคม  2554  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7  ปี  9  เดือน 
 2)  รองผู๎อ านวยการ  3  คน 
         2.1  ชื่อ – สกุล     นายประวิทย์   อินทร์ประสิทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด     กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา 
      โทรศัพท์   081 – 3794893 e –mail     in.prawit@gmail.com 
              รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
        2.2  ชื่อ – สกุล     นายชัยพร  ชมประเสริฐ วุฒิการศึกษาสูงสุด     กศ.ม.  สาขา บริหารการศึกษา 
      โทรศัพท์   091 – 8379758 e –mail     - 
               รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารทั่วไป  และ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
        2.3  ชื่อ – สกุล     นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง วุฒิการศึกษาสูงสุด     กศ.ม.  สาขา บริหารการศึกษา 
      โทรศัพท์   086-9277426            e –mail  - 
               รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหาร วิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
นายบุญธรรม   อ่อนจันทร์ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
นายชัยพร  ชมประเสริฐ 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นายประวิทย์  อินทร์ประสิทธิ์ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายชัยพร  ชมประเสริฐ 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนร๎ู 
- งานทะเบียนวัดผลประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
- งานกลุํมสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- งานพัฒนาแหลํงเรียนร๎ูและศูนย์เครือขําย
บริหารวิชาการ 
- งานแนะแนวการศึกษา        
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- งานสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํ
บุคคล ครอบครัว องค์กรหนํวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
- งานสํงเสริมความร๎ูด๎านวิชาการแกํชุมชน 
- งานรับนักเรียน และจัดชั้นเรียน 
-งานประสานความรํวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
- งานจัดท าส ามะโนผู๎เรียน          
- งานสารสนเทศ 
- งานรับนักเรียนและจัดชั้นเรียน 
- งานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
- งานวิชาการระดับ/งานศูนย์ มสธ. และ
งานสอบเข๎าระดับอุดมศึกษา 
 

-งานแผนงานและโครงการ 
- งานจัดท าและเสนองบประมาณ 
- งานจัดสรรงบประมาณ 
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล  การใช๎เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
- การจัดระบบการควบคุมในหนํวยงาน 
- งานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุน  
เพ่ือการศึกษา 
- งานบริหารการเงิน         
- งานบริหารบัญชี 
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานด าเนินงานธุรการ/ งานสารบรรณ 
- งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพ่ิมคําจ๎าง 
- งานพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูล
สารสนเทศ 
- งานส านักงานผู๎อ านวยการ    
- งานสารสนเทศ 
- งานอื่น ๆ ที่ได๎รบมอบหมาย 

- งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหนํง 
- งานสรรหา บรรจุแตํงตั้ง และการออกจาก
ราชการ 
- งานเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- งานปกครองนักเรียน 
- งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- งานหัวหน๎าระดับ – ครูที่ปรึกษา 
- งานจัดระบบจราจรภายในโรงเรียน 
- งานสํงเสริมประชาธิปไตย 
- งานคณะกรรมการนักเรียน 
- งานสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งานป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
เอดส์/โสเภณี 
- งานเวร – ยาม 
- งานสารสนเทศฝ่าย 
- งานศูนย์วัฒนธรรม จ.พิจิตร 
- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและศิลปกรรม
ท๎องถิ่นจ.พิจิตร 
- งานอื่น  ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย  
 

- งานเลขานุการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ สมาคมศิษย์เกํา
พิจิตรพิทยาคม 
- งานประสานและพัฒนาเครือขําย
การศึกษา 
- งานจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
- งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล๎อม 
- งานสํงเสริมและประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
- งานประชาสัมพันธ์  งานการศึกษา 
- งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหนํวยงานอื่นๆ 
- การบริการสาธารณะ 
- งานอนามัยและโภชนาการ 
- งานก ากับดูแลลูกจ๎างประจ า- ลูกจ๎าง
ชั่วคราว 
- งานสํงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 
- งานสารสนเทศฝ่าย 
- งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
- งานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 

ส านักวิจัยและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
นางพนอ  กาญจนะ 

- งานวิจัย 
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3.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 3.1 จ านวนบุคลากร 

ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร,ครู,พนักงานราชการ, ครูอัตราจ้าง ,เจ้าหน้าที่อื่น) 

 จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 

อัตราจ้าง 
ครู

ชาวต่างชาติ 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวม 

ปีการศึกษา2561 4 125 1 2 8 10 150 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้บริหาร, 2.67

ครูผู้สอน, 83.33

พนักงานราชการ
, 0.67

ครูอัตราจ้าง, 1.33
ครูชาวต่างชาติ

, 5.33
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ, 6.67

ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
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 3.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 

วุฒิการศึกษา ม.6 ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม(คน) 
ปีการศึกษา2561 1 2 71 76 - 150 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.6, 0.67 ปวส., 1.33

ปริญญาตรี, 47.33ปริญญาโท, 50.67

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
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 3.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 
จ านวน  
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา  4 - 
2. คณิตศาสตร์ 22 15.59 
3. วิทยาศาสตร์ 26 15.5 
4. ภาษาไทย 14 15.35 
5. ภาษาอังกฤษ 30 21.09 
6. สังคมศึกษา 13 15.14 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 21.7 
8. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี)  6 17.96 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 9 14.43 
10. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (แนะแนว) 4 16 

รวม 140 16.97 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30

ผู๎บริหาร

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

การงานอาชพีและเทคโนโลยี

ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน(แนะแนว)

4
22

26
14

30
13

12
6

9
4

0
15.59
15.5
15.35

21.09
15.14

21.7
17.96

14.43
16

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน ปีการศึกษา 2561

ภาระงานสอน สาขาท่ีจบการศึกษา
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 3.4  วิทยฐานะ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูเชี่ยวชาญ, 0
ครูช านาญ
การพิเศษ

, 9.33

ครูช านาญการพิเศษ
, 55.33

คร,ู 4.67

ครูผู้ช่วย, 16.67

ครูอัตราจ้าง/
ต่างชาติ/เจ้าหน้าที่

, 14

วิทยฐานะ

วิทยฐานะ 
ครูอัตราจ้าง/

ต่างชาติ/
เจ้าหน้าที่ 

ครูผู้ช่วย ครู 
ครู 

ช านาญการ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
ครูเชี่ยวชาญ 

ครู
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
ปีการศึกษา2561 21 25 7 14 83 - - 
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4.  ข้อมูลนักเรียน 
  
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 256 2  รวม  2,532  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562) 
 
 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 
รวมระดับ 

ม.ต้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

รวมระดับ 
ม.ปลาย 

รวมทั้งสิ้น 

จ านวนห้องเรียน 11 10 10 31 10 10 10 30 61 

เพศ 
ชาย 212 177 183 572 154 152 135 441 1,013 
หญิง 261 232 247 740 261 253 265 779 1,519 

รวม 473 409 430 1,312 415 405 400 1,220 2,532 
จ านวนนักเรียนเฉลี่ย

ต่อห้อง 
43 41 43 42 41 40 40 41 42 
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5.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
          5.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ได๎แกํ อาคารเรียน  6  หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง 
ส๎วม 18 หลัง   สระวํายน้ า – สระ    สนามเด็กเลํน – สนาม   สนามฟุตบอล 2 สนาม   
สนามบาสเก็ตบอล 3 สนาม    สนามเทนนิส – สนาม  อื่นๆ - 

โรงเรียนพาจิตรพิทยาคม  มีอาคารสถานที่  ดังนี้ 
 1.  อาคารเรียนถาวรแบบ  333   อาคาร  3   ตึก  3   ชั้น   26   ห๎องเรียน  
 2.  อาคารเรียนถาวรแบบ  318 ล/30    อาคาร  4  ตึก   3   ชั้น   18   ห๎องเรียน 
 3.  อาคารเรียนถาวรแบบ  216 ค.  อาคาร  5  ครึ่งตึกครึ่งไม๎  2  ชั้น  16  ห๎องเรียน 
 4.  อาคาร  “อาคารรวมใจ”  ตึก  1  ชั้น   
 5.  อาคารเรียนถาวร แบบ  324 ล /41  หลังคาทรงไทย  อาคาร  6 ตึก  3  ชั้น  24  ห๎องเรียน 
 6.  อาคารประกอบ 
       6.1  ห๎องประชุม – โรงยิม  ตึกแบบ  ป + ย  ขนาด  20  40  ม. 
      6 .2  อาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ  101 ล 27 (พ) 
       6.3  อาคารเอนกประสงค์ 
 7. โรงฝึกงาน 
  7.1  อาคารคหกรรม  ตึกแบบ  ฝ 102 
  7.2  อาคารอุตสาหกรรมไฟฟ้า  ชํางยนต์   ตึกแบบ  ฝ  102 
  7.3  อาคารเขียนแบบชํางไม๎  ตึกแบบ  ฝ 102 
  7.4  อาคารเกษตรกรรม  ตึกแบบ  ฝ 102 
  7.5  อาคารศิลปะ 
  7.6  อาคารฟ้อนร าไม๎  แบบ  ฝ 101 
  7.7  อาคารดุริยางค์และดนตรีไทย  ไม๎แบบ  ฝ 101 
 8.  ศาลาพักร๎อน 
  8.1  ศาลาวรรณคดีทรงไทยจตุรมุข 
  8.2  ศาลากลางน้ าทรงไทย 
  8.3  ศาลาสวนป่าทรงไทย 
  8.4  ศาลา  08 
  8.5  ศาลาประชาสัมพันธ์ “ศาลามงคล – วัชรี” 
  8.6  เรือนนอนเวร 

9.  วิหารพระทีฑทัสสีมุนีวงศ์  (หลวงพํอไป๋  นาควิจิตร)  ทรงไทยจตุรมุข 
 10.  บ๎านพักครูและนักการภารโรง 
  10.1  บ๎านพักครูแบบใต๎ถุนโลํง   จ านวน  4   หลัง 
  10.2  บ๎านพักครูแบบครึ่งตึกครึ่งไม๎  จ านวน  13   หลัง  
  10.3  บ๎านพักครูแบบ ตึก 2  ชั้น  จ านวน  1 หลัง 
  10.4  บ๎านพักนักการภารโรงแบบใต๎ถุนโลํง  จ านวน  1  หลัง 
  10.5  บ๎านพักนักการภารโรงแบบใต๎ถุนโลํง จ านวน   5   หลัง 
 11.  ห๎องน้ าห๎องส๎วม 
  11.1  ห๎องน้ าห๎องส๎วม   ส๎วม  6 ปัสสาวะ  1   จ านวน   5   หลัง 
  11.2  ห๎องน้ าห๎องส๎วม   ส๎วม  6   จ านวน  8  หลัง 
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  11.3  ห๎องน้ าห๎องส๎วม   ส๎วม  4    จ านวน  1  หลัง 
  11.4  ห๎องน้ าห๎องส๎วม   ส๎วม   8   จ านวน  1  หลัง 
  11.5  ห๎องน้ าใหมํส าหรับครูและแขก  ส๎วมหญิง  6  ส๎วม  ชาย  4 โถปัสสาวะ  2   

      จ านวน     1  หลัง  
  11.6 ห๎องน้ าใหมํส าหรับนักเรียน  ส๎วมหญิง  6  ส๎วม  จ านวน  1  หลัง 
  11.7 ห๎องน้ าส าหรับนักเรียน  ส๎วมชาย  4   ส๎วม  โถปัสสาวะ  2  จ านวน  1  หลัง   
 12.  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/ นันทนาการ  ได๎แกํ  สนามวอลเลย์บอล  สนามฟุตบอล  สนามเทนนิส  สนาม
บาสเกตบอล  3  สนาม  สนามตะกร๎อ  2  สนาม  หอประชุม  ลานเอนกประสงค์  สนามหน๎าเสาธง  สนามหน๎า
คํายลูกเสือ  ลานกีฬาต๎านยาเสพติด  ลานธรรม  สนามเวทีมวย  สนามเปตอง ลานห๎องสมุดสวน  สวนป่าข๎าง
หอประชุม 
 
6.  สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  ล๎อมรอบด๎วยที่ตั้งของโรงเรียนและสถานที่ 
ราชการ  บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ดังนี้ 

  ทิศเหนือ      ติดตํอกับถนนพิจิตร – ก าแพงเพชร  และสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
   ทิศใต๎          ติดตํอกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต   และส านักงาน  

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ทิศตะวันออก    ติดตํอกับสถานีต ารวจภูธร  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร,  โรงเรียนเทศบาล  
                                         บา๎นปากทาง และสถานีขนสํงจังหวัดพิจติร 
  ทิศตะวันตก      ติดตํอวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและส านักงานขนสํงจังหวัดพิจิตร  

อาชีพหลักของชุมชน คือ  รับราชการและค๎าขาย สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ 
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีเป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป  คือ ประเพณีแขํงขันเรือยาว  
  ผู๎ปกครองสํวนใหญํจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพหลักคือ  รับราชการและท างานในหนํวยงาน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจและพนักงานธนาคาร  บริษัท  ร๎านค๎า และเกษตรกร  สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ 
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับสถานศึกษา 

    (แบบ ปค.1) 
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แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 

เรียน  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 
       โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  ได๎ประเมินผลการควบคุมภายในของหนํวยงานส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30                  
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ด๎วยวิธีการที่หนํวยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวําด๎วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให๎ความมั่นใจอยํางสมเหตุสมผลวําภารกิจของหนํวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด๎าน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด๎านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมํใชํการเงินที่เชื่อถือได๎ 
ทันเวลา และโปรํงใส รวมทั้งด๎านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
       จากผลการประเมินดังกลําว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เห็นวําการควบคุมภายในของหนํวยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอยํางตํอเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง วําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต๎การควบคุมดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 
            (นายบุญธรรม    อํอนจันทร์) 
       ต าแหนงํ ผู๎อ านวยการโรงเรยีนพิจติรพิทยาคม  
          วันท่ี  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2562 
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รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ส าหรับสถานศึกษา 

      (แบบ ปค.4) 
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 แบบ  ปค.4 
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  วันที ่30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
(3) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

(4) 
ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 

 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
         ผู๎บริหารได๎สร๎างบรรยากาศของการควบคุม 
เพ่ือให๎เกิดทัศนคติที่ดีตํอการควบคุมภายใน โดยให๎
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนว
ทางการบริหาร และโครงสร๎างการบริหารที่ชัดเจน
ตํอการปฏิบัติงานที่ถูกต๎อง รวมทั้งการปฏิบัติตนที่
เป็นแบบอยําง บุคลากรเข๎าใจขอบเขตอ านาจหน๎าที่ 
รวมทั้งมีความรู๎ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 

          สภาพแวดล๎อมการควบคุมภายในของ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โดยภาพรวม  มีความ
เหมาะสมและมีสํวนท าให๎การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล สอดคล๎องกับหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนํวยงานภาครัฐ 
พ.ศ.2561  มีการก าหนดขอบเขตหน๎าที่  
ความรับผิดชอบให๎บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานแตํละ
ต าแหนํงไว๎อยํางชัดเจน    
          อยาํงไรก็ตามในด๎านติดตามผลการ
ปฏิบัติงานพบวํายังขาดความตํอเนื่องสม่ าเสมอใน
การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่จริงจัง และงานบางอยํางซึ่งมีสํวนน๎อย
มีการมอบหมายหน๎าที่บุคลากรให๎เหมาะสมกับ
ความรู๎ความสามารถของบุคลากร 

2. การประเมินความเสี่ยง 
       มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การด าเนินงานของทุกกลุํม และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล๎อง และเชื่อมโยงกันในการ
ที่จะท างานให๎ส าเร็จด๎วยงบประมาณและทรัพยากร
ที่ก าหนดไว๎อยํางเหมาะสม ผู๎บริหารมีการระบุความ
เสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจ
มีผลกระทบตํอการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบํงชี้ถึง
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง จากปัจจัยด๎าน
ตํางๆ เชํน การเปลี่ยนแปลง ด๎านบุคลากร 
งบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างองค์กร   
เป็นต๎น     

 
          โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมมีการประเมิน
ความเสี่ยง โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยง           
ที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ               
รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 
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แบบ  ปค.4 
 

(3) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 

(4) 
ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 

 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       มีนโยบายและวิธีปฏบิตังิานทีท่ าให๎ม่ันใจวํา 
เมื่อน าไปปฏิบัติแล๎วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่าย
บริหารก าหนดไว๎    กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให๎
ผู๎ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให๎เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค์     

 
          ในภาพรวม โรงเรยีนพิจิตรพิทยาคม             
มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอและ
สอดคล๎องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควร   โดยผู๎บริหารตระหนักวํา ระบบควบคุม
ภายในเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารจัดการปกติ   
จึงมีการก ากับดูแลให๎มีการปฏิบัติอยํางเครํงครัด  
         อยาํงไรก็ตามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมยัง
ไมํให๎ความส าคัญในการประเมินและรายงานการ
ควบคุมภายในอยํางจริงจัง ซึ่งต๎องมีการก าหนด
กิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมในปีตํอไป  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
           มีระบบข๎อมูลสารสนเทศทีเ่ก่ียวเนื่องกับ 
การปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎ใช๎ 
และมีการสื่อสาร ไปยังผู๎บริหารและผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ชํวยให๎ผู๎รับ
สารสนเทศสามารน าไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
           ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมมีความเหมาะสม  
กลําวคือ มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช๎งานได๎
ครอบคลุมภาระงานทั้งการการบริหารจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
การจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และ
สะดวกตํอผู๎ใช๎ ผํานระบบเครือขําย  ทั้งยังได๎
จัดท าเสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตํางๆ เผยแพรํ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   
           อย่างไรก็ตามงานในส่วนของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุงกิจกรรมเพ่ิมเติมในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  

5. กิจกรรมการตดิตามผล 
            มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในอยํางตํอเนื่อง และเป็นสํวนหนึ่ง
ของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู๎บริหาร 
และผู๎เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลเป็น
รายครั้ง   สั่งการ ให๎ด าเนินการแก๎ไขข๎อบกพรํอง 
 

 
        ระบบการติดตามประเมินผลของโรงเรียน
พิจิตรพิทยาคมมีความเหมาะสม โดยผู๎บริหารมี
การติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน 
อยํางตํอเนื่อง  และในสิ้นปีมีการประเมินตนเอง
รํวมกัน ผลการประเมินมีการจัดท ารายงาน พร๎อม
ข๎อเสนอแนะเสนอผู๎บริหารโรงเรียน เพื่อสั่งการ
แก๎ไข          
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แบบ  ปค.4 
 

(3) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 

(4) 
ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 

 
          กรณีพบจุดอํอน หรือข๎อบกพรํอง มีการ
ก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให๎เกิดความม่ันใจว่า ข๎อตรวจ
พบ ได๎รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัย 

          อยํางไรก็ตามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม              
ยังพบจุดอํอนที่มีนัยส าคัญในการติดตาม
ประเมินผล คือผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติยังไมํได๎มีการ
ประเมินตนเองรํวมกัน รวมทั้งไมํได๎มีการน าผล
จากรายงานไปด าเนินการแก๎ไขอยํางจริงจัง 
 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 

             โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ                
สรุปโดยภาพรวม พบวําเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหนํวยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ก าหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม              
อยํางไรก็ตามยังมีองค์ประกอบการควบคุมบางประเด็นที่พบวํายังมีจุดอํอนอยํางท่ีมีนัยส าคัญ ซึ่งจะต๎องปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุม เพ่ือให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และก าหนดวิธีการหรือแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมตํอไป  (ใน แบบ ปค.5) 
 
 

ลงชื่อ……………………………..………..ผู๎รายงาน 
                  (นายบุญธรรม  อํอนจันทร์) 

                ผูอ๎ านวยการโรงเรยีนพิจติรพิทยาคม 
                                                                วันท่ี  30  กันยายน  2562 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับสถานศึกษา 
(แบบ ปค.5) 
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  แบบ  ป ค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 
ด้านการบริหารจัดการ 

1. เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให๎ครอบคลุมภารกิจ 

 
2. เพ่ือให๎มีระบบการรายงาน  ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

 

 

1. จ านวนภาระงาน 
มีมากกวําอัตราก าลัง  
สํงผลให๎การปฏิบัติงาน
ลําช๎า 
2. ขาดบุคลากรที่มี
ความรู๎ความช านาญ 
เชํนด๎านการเงิน การ
บัญชี พัสดุ โดยตรงท า
ให๎การปฏิบัติงานไมํ
บรรลุเป้าหมายและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ
เปลี่ยนบํอย 

 
 
 

1. ปรับปรุง
โครงสร๎างของ
องค์กรให๎สอดคล๎อง
กับภารกิจและ
อัตราก าลัง 
2. ก าหนดให๎มีการ
วางแผนงานจากการ
มีสํวนรํวมของทุก
ฝ่าย 
3. มีการก ากับติดตาม
อยํางเครํงครัด 

 
 
 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
 
 

จัดบุคลากรให๎
ปฏิบัติงานตาม
ภาระงานที่ถนัดกับ
ภาระงานที่ได๎รับ
มอบหมาย 

 
 

 
มีการก ากับติดตาม
การด าเนินเป็นระยะ 
เพ่ือให๎งานบรรลุผล
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย
อยํางทันเวลา 

 
 
 

ฝ่ายบริหารโรงเรียน
พิจิตรพิทยาคม 
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แบบปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์  

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
1. เพ่ือสํงเสริมใหน๎ักเรียนได๎ใช๎ความรู๎
ความสามารถอยํางเต็มที่และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน
หนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ตําง  ๆ
และรู๎จักกระบวนสืบเสาะหาความรู๎ที่
ผู๎เรียนริเริ่มด๎วยตนเองตามความสนใจ 
 
 

 
นักเรียนบางสํวนยังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ยังต่ าอยูํ 
 
 
 
 
 
นักเรียนยังขาดความ
สนใจการมีนิสัยรักการ
อําน 
 
 

 
จัดกิจกรรมการสอน
ซํอมเสริมให๎กับ
นักเรียน และท า
โครงการ ลด 0 ,ร ,
มผ. 

 
 
 

จัดกิจกรรมสํงเสริม
การอํานให๎กับ
นักเรียน 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
นักเรียนยังขาด
ตระหนักใน
กิจกรรมการสอน
ซํอมเสริม 

 
 
 
 

นักเรียนบางสํวน
ยังขาดความใสํใจ
ในการอํานหนังสือ  

 
1. จัดให๎มีโครงการ
นิเทศเพ่ือสํงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน
ของครู 
2. จัดให๎มีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
1. จัดท าโครงการสํง
เสิรมการอํานและ
ประกวดแขํงขัน
เกี่ยวกับทักษะการ
อําน 

 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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แบบ  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

3. เพ่ือให๎ผู๎เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางด๎านภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศ สํงเสริมผู๎เรียน 
ในการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน ฟัง 
และดูโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทางด๎านภาษายังต่ าอยูํ 
 
 
 
 
 

- จัดสอนซํอมเสริม
ให๎กับนักเรียน 
- พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

นักเรียนยังขาด
ทักษะในด๎านของ
การเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ 

1. จัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. สํงเสริมการใช๎สื่อ
การสอน 
3. สํงเสริมการ
แสวงหาความรู๎ 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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แบบ  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

4. การนิเทศการศึกษา  
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหนํวยงานให๎
ได๎รับความรู๎ เพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น  
2. เพ่ือเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจใน
การท างานของบุคลากร 
 
 
 

 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอน
ยังขาดรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย          
ไมํสอดคล๎องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กับสถานศึกษา
อ่ืนภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให๎
ความรู๎ยังท าได๎ไมํ
เพียงพอ 

 
1. มีการจัดระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 
โดยมีโครงสร๎างการ
ด าเนินงานชัดเจน 
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่ก าหนดไว๎ 
 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยูํจริง
สามารถลดความ
เสี่ยงได๎ในระดับหนึ่ง
แตํยังไมํบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎   

 
จากการด าเนินการ
งานยังมีความเสี่ยง
ที่ท าให๎ไมํบรรลุ
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 
1.  รูปแบบและ
วิธีการการนิเทศ
งาน วิชาการ และ
การเรียนการสอน
ยังไมํมีความ
หลากหลาย และ
ไมํสอดคล๎องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 

 
- จัดให๎มีการประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและวิธีการ
ด าเนินงานรํวมกันโดย
ใช๎กระบวนการชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
- จัดให๎มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอยํางเป็น
ระบบ 
 

 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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แบบ  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

  3. มีการประเมินผล
ระบบและ
กระบวนการนิเทศ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามแผน
ที่ก าหนด 
4. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และ
ประสบการณ์ การ
นิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอ่ืน 
ทั้งภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นบาง
โอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ
สถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

- ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ
สถานศึกษาอ่ืน 
ภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็น
ระบบ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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แบบ  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
1. เพ่ือเป็นการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลุํม
งานตํางๆ ในโรงเรียน 
 
 
2. เพ่ือให๎การลงทะเบียนพัสดุเป็นไป
อยํางถูกต๎อง  ตรวจสอบได๎และ 
เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
ขาดการนิเทศ การ
ด าเนินงานของกลุํมงาน
ในโรงเรียนยังไมํตํอเนื่อง 
 
 
 
การลงทะเบียนพัสดุไมํ
เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
-ก าหนดระยะเวลา
การประเมินที่
ชัดเจน 
 
 
 
-ครูผู๎รับผิดชอบ
ศึกษาระเบียบแนว
ปฏิบัติงานพัสดุ 
พร๎อมขอรับแนะน า 
จากหนํวยหนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎อง 
-จัดท าการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีทุกปี 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
งานบางสํวนยัง
ขาดการนิเทศ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติ 

 
 

การลงทะเบียน
พัสดุยังไมํเป็น
ปัจจุบัน 

 
- แตํงตั้งค าสั่ง
ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎
นิแทศโดยมีการจัดให๎
มีการท ารายงานผล
การปฏิบัติงาน 

 
 - จัดหาบุคลการด๎าน
พัสดุให๎เพียงพอตํอ
ภาระงาน 
- ด าเนินการ
ลงทะเบียนพัสดุ
ครุภัณฑ์ ให๎เป็น
ปัจจุบัน 
-มีการก ากับติดตาม
เป็นรายเดือน 

 
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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แบบ ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

3. เพ่ือให๎มีการก าหนดความต๎องการ
พัสดุอยํางชัดเจน และการจัดซื้อพัสดุ
ตรงตามความต๎องการใช๎งาน 
 
 
 
 
4.เพ่ือให๎พัสดุ ครุภัณฑ์มีความพร๎อม 
ในการใช๎งาน 

 
 
 

การวางแผนการ
ต๎องการพัสดุตาม
ชิ้นงานยังวางแผนการ
จัดหาไมํครบถ๎วน ท าให๎
มีการจัดหาไมํครบ ท า
ให๎มีการจัดซื้อบํอยครั้ง 
 
การจัดท าทะเบียนคุม
รายการพัสดุครุภัณฑ์ยัง
ไมํครอบคลุม 
 
 

จัดท าแผนการจัดซื้อ
พัสดุ ประจ าปี 

 
 
 
 
 

จัดท าทะเบียนคุม
รายการพัสดุ เพื่อให๎
รู๎ถึงสภาพความ
พร๎อมในการใช๎งาน 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

การจัดซื้อพัสดุบาง
รายการมีการ
เปลี่ยนแปลง  

 
 
 
 

พัสดุบางอยําง            
ช าชุดไมํพร๎อมใช๎
งาน 

1.จัดท าแผนการจัดซื้อ
พัสดุ ประจ าปี 
2.ด าเนินการจัดซื้อ
พัสดุ ตามแผนการ
จัดซื้อ 

 
 

1. ซํอมแซมครุภัณฑ์ที่
ส าคัญและจ าเป็นกํอน
ในล าดับแรก 
 

2.มอบหมายครู
ผู๎รับผิดชอบครุภัณฑ์ 
และดูแลรักษา  

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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แบบ  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. เพ่ือสร๎างความตระหนัก และ 
มีองค์ความรู๎เรื่องบทบาท และคุณคํา
ของความเป็นชาย/หญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุํน  
 
 
2. เพ่ือให๎มีทักษะในการปฏิเสธตํอ
พฤติกรรม ที่เสี่ยงตํอการด ารงชีวิต ให๎
กลุํมเป้าหมายรู๎โทษภัยและอันตราย
จากยาเสพติด และรู๎วิธีป้องกันและ
หลีกเลี่ยงให๎หํางไกลจากยาเสพติด 

 
นักเรียนยังมีความเสี่ยง
ในพฤติกรรมเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางเพศและ
เรื่องชู๎สาว 

 
 
 
 

-นักเรียนยังขาดความใสํ
ใจ ในการป้องกันและ
หํางไกลจากยาเสพติด
เพราะเห็นเป็นเรื่องไกล
ตัว เกี่ยวกับยาเสพติด 

 
จัดอบรมให๎ความรู๎
กับนักเรียน เกี่ยวกับ
เพศศึกษา 
 
 
 
 
 
จัดอบรมให๎ความรู๎
กับนักเรียน เกี่ยวกับ
รู๎ทันโทษของยาเสพ
ติดและหมั่นเข๎มงวด
กรวดขันในการ
ตรวจสอบนักเรียน 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
ยังมีความเสี่ยงของ
นักเรียนในชู๎สาว 
 
 
 
 
 
 
ยังมีนักเรียนที่ยุํง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด
บ๎างเล็กน๎อย 

 
1. เรียกนักเรียนพูดคุย
เป็นการสํวนตัว จี้แจง
เกี่ยวกับจุดเสี่ยงตําง ๆ 

2. หารือผู๎ปกครอง 
เพ่ือหาแนวทางแก๎ไข 

 
 
 

1. ประชุมหารือ
ผู๎ปกครอง 
2. ขอความรํวมมือ
หนํวยงานตํางๆ เชํน 
ต ารวจ  

 
ฝ่ายบริหารบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
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แบบ ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให๎
เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
และน าเอาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มา
ใช๎การผลิตและพัฒนาสื่อให๎มีคุณภาพ 
และเพียงพอกับการจัดการกิจกรรม
ของโรงเรียน 
 
 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให๎นักเรียน 
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ 
อนุรักษส์ิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 

 
 
 

 
โสตทัศนูปกรณ์
บางอยํางมีการช ารุด ท า
ให๎มีผลตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 
 
 
ครูและนักเรียนยังขาด
ความตระหนักในการ
ชํวยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 

 

 
โรงเรียนจัดสรร
งบประมาณในการ
ซํอมแซม
โสตทัศนูปกรณ ์ให๎มี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
สร๎างความตะหนัก
ในการชํวยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
และพลังงาน 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
โสตทัศนูปกรณ์
บางอยํางมีการ
ช ารุด 
 
 
 
 
 
ยังมีนักเรียน
บางสํวนที่ยังไมํ
รู๎จักประหยัด
พลังงาน 

 
จัดหา/ซํอมแซม สื่อ
อุปกรณ์ให๎เพียงพอตํอ
การใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
จัดท าแผํนป้ายรณรงค์
ประหยัดพลังงานและ 
ปลูกจิตส านึกในการ
ประหยัดพลังงาน  

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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แบบ  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

3. เพ่ือให๎ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง 
ผู๎ประกอบการเกิดความตระหนัก 
และมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง 
ของการเลือกซ้ืออาหารและ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
 
 
4.เพ่ือพัฒนาข๎อมูล ขําวสารที่ 
ทันสมัยและเผยแพรํขําวสารให๎ 
หนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับทราบ 
อยํางตํอเนื่อง 
 

นักเรียนยังไมํตระหนัก
ในการเลือกซ้ืออาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัย 

 
 
 

ข๎อมูลขําวสารยัง
ประชาสัมพันธ์ไมํทั่วถึง 

 

สร๎างความตะหนัก
ในการเลือกซ้ือ
อาหารและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารที่ไมํเหมาะสม 

 
 

พัฒนาระบบข๎อมูล 
ขําวสาร และการ
ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

นักเรียนยังบริโภค
อาหารที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
ข๎อมูลขําวสารยัง
เผยแพรํไมํคลอบ
คลุม 

จัดให๎มีการขายอาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยตํอสุขภาพ 
 
 
 
 
พัฒนาระบบข๎อมูล 
ขําวสาร 
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบตําง ๆ เชํน 
ทาง เอกสารและ 
Social network 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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แบบ  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

  5. เพ่ือให๎การบริการอาคารสถานที่
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยในการใช๎งาน 

อาคารสถานที่             
บางอาคารมีสภาพ
ช ารุดเนื่องจากมีอายุ
การใช๎งานมานาน 

1. ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารสถานที่ที่มี
การช ารุด 
2. แนวปฏิบัติการขอ
อนุญาตใช๎อาคาร
สถานที่ 
3. มีค าสั่งมอบหมาย
ผู๎รับผิดชอบดูแล/ท า
ความสะอาดและการ
ขอใช๎อาคารสถานที่ 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติ  ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได๎ใน
ระดับหนึ่งแตํไมํ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว๎ 

อาคารสถานที่             
บางอาคารมีสภาพ
ช ารุดเนื่องจากมี
อายุการใช๎งาน            
มานาน 

1. สนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาอาคารสถานที่
ให๎เป็นไปตามแผน 
2. สํงเสริมสนับสนุน
ให๎มีการก ากับติดตาม
การใช๎และการพัฒนา
อาคารสถานที่อยําง
เป็นระบบและตํอเนื่อง 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

 

 ลงชื่อ………………………………………..……..ผู๎รายงาน 
(นายบุญธรรม  อํอนจันทร์) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
วันที่  30  กันยายน 2562 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับสถานศึกษา 

       (แบบติดตาม ปค.5) 
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  แบบ ติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 
ด้านการบริหารจัดการ 

1. เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียนให๎ครอบคลุมภารกิจ 

 
2. เพ่ือให๎มีระบบการรายงาน  ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

 

 

1. จ านวนภาระงาน 
มีมากกวําอัตราก าลัง  
สํงผลให๎การปฏิบัติงาน
ลําช๎า 
2. ขาดบุคลากรที่มี
ความรู๎ความช านาญที่
ด๎านการเงิน การบัญชี 
พัสดุโดยตรงท าให๎การ
ปฏิบัติงานไมํบรรลุ
เป้าหมายและบุคลากรที่
รับผิดชอบเปลี่ยนบํอย 

 
 
 

1. ปรับปรุง
โครงสร๎างของ
องค์กรให๎สอดคล๎อง
กับภารกิจและ
อัตราก าลัง 
2. ก าหนดให๎มีการ
วางแผนงานจากการ
มีสํวนรํวมของทุก
ฝ่าย 
3. มีการก ากับติดตาม
อยํางเครํงครัด 

 
 
 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
 
 

จัดบุคลากรให๎
ปฏิบัติงานตาม
ภาระงานที่ถนัดกับ
ภาระงานที่ได๎รับ
มอบหมาย 

 
 

 
มีการก ากับติดตาม
การด าเนินเป็นระยะ 
เพ่ือให๎งานบรรลุผล
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย
อยํางทันเวลา 

 
 
 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารโรงเรียน

พิจิตรพิทยาคม 
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 แบบ ติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์  

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
1. เพ่ือสํงเสริมใหน๎ักเรียนได๎ใช๎ความรู๎
ความสามารถอยํางเต็มที่และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน
หนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ตําง  ๆ
และรู๎จักกระบวนสืบเสาะหาความรู๎ที่
ผู๎เรียนริเริ่มด๎วยตนเองตามความสนใจ 
 
 

 
นักเรียนบางสํวนยังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ยังต่ าอยูํ 
 
 
 
 
 
นักเรียนยังขาดความ
สนใจการมีนิสัยรักการ
อําน 
 
 

 
จัดกิจกรรมการสอน
ซํอมเสริมให๎กับ
นักเรียน และท า
โครงการ ลด 0 ,ร ,
มผ. 

 
 
 

จัดกิจกรรมสํงเสริม
การอํานให๎กับ
นักเรียน 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
นักเรียนยังไมํ
ตระหนักใน
กิจกรรมการสอน
ซํอมเสริม 

 
 
 
 

นักเรียนบางสํวน
ยังขาดความใสํใจ
ในการอํานหนังสือ  

 
1. จัดให๎มีโครงการ
นิเทศเพ่ือสํงเสริม
ประสิทธิภาพการสอน
ของครู 
2. จัดให๎มีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
1. จัดท าโครงการสํง
เสิรมการอํานและ
ประกวดแขํงขัน
เกี่ยวกับทักษะการ
อําน 

 
30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

3. เพ่ือให๎ผู๎เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางด๎านภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศ สํงเสริมผู๎เรียน 
ในการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน ฟัง 
และดูโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทางด๎านภาษายังต่ าอยูํ 
 
 
 
 
 

- จัดสอนซํอมเสริม
ให๎กับนักเรียน 
- พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

นักเรียนยังขาด
ทักษะในด๎านของ
การเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ 

1. จัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. สํงเสริมการใช๎สื่อ
การสอน 
3. สํงเสริมการ
แสวงหาความรู๎ 
 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

4. การนิเทศการศึกษา  
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหนํวยงานให๎
ได๎รับความรู๎ เพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น  
2. เพ่ือเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจใน
การท างานของบุคลากร 
 
 
 

 
1. การนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอน
ยังขาดรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย          
ไมํสอดคล๎องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กับสถานศึกษา
อ่ืนภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให๎
ความรู๎ยังท าได๎ไมํ
เพียงพอ 

 
1. มีการจัดระบบ
การนิเทศงาน
วิชาการ และการ
จัดการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 
โดยมีโครงสร๎างการ
ด าเนินงานชัดเจน 
2. มีการนิเทศงาน
วิชาการ และการ
เรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่ก าหนดไว๎ 
 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยูํจริง
สามารถลดความ
เสี่ยงได๎ในระดับหนึ่ง
แตํยังไมํบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎   

 
จากการด าเนินการ
งานยังมีความเสี่ยง
ที่ท าให๎ไมํบรรลุ
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 
1.  รูปแบบและ
วิธีการการนิเทศ
งาน วิชาการ และ
การเรียนการสอน
ยังไมํมี 
ความหลากหลาย 
และไมํสอดคล๎อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
- จัดให๎มีการประชุม
วางแผนก าหนด
เป้าหมายและวิธีการ
ด าเนินงานรํวมกันโดย
ใช๎กระบวนการชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
- จัดให๎มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอยํางเป็น
ระบบ 
 

 
30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

  3. มีการประเมินผล
ระบบและ
กระบวนการนิเทศ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามแผน
ที่ก าหนด 
4. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และ
ประสบการณ์ การ
นิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอ่ืน 
ทั้งภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นบาง
โอกาส 

 2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ
สถานศึกษาอ่ืน
ภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้
ความรู้ยังท าได้ไม่
เพียงพอ 

- ก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ
สถานศึกษาอ่ืน 
ภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- จัดให้มีปฏิทินก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็น
ระบบ 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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 แบบ ติดตาม  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
1. เพ่ือเป็นการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมของกลุํม
งานตํางๆ ในโรงเรียน 
 
 
2. เพ่ือให๎การลงทะเบียนพัสดุเป็นไป
อยํางถูกต๎อง  ตรวจสอบได๎และ 
เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
ขาดการนิเทศ การ
ด าเนินงานของกลุํมงาน
ในโรงเรียนไมํตํอเนื่อง 
 
 
 
การลงทะเบียนพัสดุไมํ
เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
-ก าหนดระยะเวลา
การประเมินที่
ชัดเจน 
 
 
 
-ครูผู๎รับผิดชอบ
ศึกษาระเบียบแนว
ปฏิบัติงานพัสดุ 
พร๎อมขอรับแนะน า 
จากหนํวยหนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎อง 
-จัดท าการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีทุกปี 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
งานบางสํวนยัง
ขาดการนิเทศ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติ 

 
 

การลงทะเบียน
พัสดุยังไมํเป็น
ปัจจุบัน 

 
- แตํงตั้งค าสั่ง
ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎
นิแทศโดยมีการจัดให๎
มีการท ารายงานผล
การปฏิบัติงาน 

 
 - จัดหาบุคลการด๎าน
พัสดุให๎เพียงพอตํอ
ภาระงาน 
- ด าเนินการ
ลงทะเบียนพัสดุ
ครุภัณฑ์ ให๎เป็น
ปัจจุบัน 
-มีการก ากับติดตาม
เป็นรายเดือน 

 
30 กันยายน 2563/ 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

 
 
 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

3. มีการก าหนดความต๎องการพัสดุ
อยํางชัดเจน เพ่ือให๎การจัดซื้อพัสดุ
ตรงตามความต๎องการใช๎งาน 
 
 
 
 
4 .เพ่ือให๎พัสดุมีความพร๎อม 
ในการใช๎งาน 

 
 
 

การวางแผนการ
ต๎องการพัสดุตาม
ชิ้นงานยังวางแผนการ
จัดหาไมํครบถ๎วน ท าให๎
มีการจัดหาไมํครบ ท า
ให๎มีการจัดซื้อบํอยครั้ง 
 
เคลื่อนย๎ายพัสดุไปใช๎ใน
งานอ่ืนโดยไมํแจ๎งให๎
เจ๎าหน๎าที่พัสดุรับทราบ 
 
 

จัดท าแผนการจัดซื้อ
พัสดุ ประจ าปี 

 
 
 
 
 

จัดท าทะเบียนคุม
รายการพัสดุ เพื่อให๎
รู๎ถึงสภาพความ
พร๎อมในการใช๎งาน 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

การจัดซื้อพัสดุบาง
รายการมีการ
เปลี่ยนแปลง  

 
 
 
 

พัสดุบางอยําง            
ช าชุดไมํพร๎อมใช๎
งาน 

1.จัดท าแผนการจัดซื้อ
พัสดุ ประจ าปี 
2.ด าเนินการจัดซื้อ
พัสดุ ตามแผนการ
จัดซื้อ 

 
 

1. ซํอมแซมครุภัณฑ์ที่
ส าคัญและจ าเป็นกํอน
ในล าดับแรก 
 

2.มอบหมายครู
ผู๎รับผิดชอบครุภัณฑ์ 
และดูแลรักษา  

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
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แบบติดตาม  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. เพ่ือสร๎างความตระหนัก และ 
มีองค์ความรู๎เรื่องบทบาท และคุณคํา
ของความเป็นชาย/หญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุํน  
 
 
2. เพ่ือให๎มีทักษะในการปฏิเสธตํอ
พฤติกรรม ที่เสี่ยงตํอการด ารงชีวิต ให๎
กลุํมเป้าหมายรู๎โทษภัยและอันตราย
จากยาเสพติด และรู๎วิธีป้องกันและ
หลีกเลี่ยงให๎หํางไกลจากยาเสพติด 

 
นักเรียนยังมีความเสี่ยง
ในพฤติกรรมเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางเพศและ
เรื่องชู๎สาว 

 
 
 
 

-นักเรียนยังขาดความใสํ
ใจ ในการป้องกันและ
หํางไกลจากยาเสพติด
เพราะเห็นเป็นเรื่องไกล
ตัว เกี่ยวกับยาเสพติด 

 
จัดอบรมให๎ความรู๎
กับนักเรียน เกี่ยวกับ
เพศศึกษา 
 
 
 
 
 
จัดอบรมให๎ความรู๎
กับนักเรียน เกี่ยวกับ
รู๎ทันโทษของยาเสพ
ติดและหมั่นเข๎มงวด
กรวดขันในการ
ตรวจสอบนักเรียน 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
ยังมีความเสี่ยงของ
นักเรียนในชู๎สาว 
 
 
 
 
 
 
ยังมีนักเรียนที่ยุํง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด
บ๎างเล็กน๎อย 

 
1. เรียกนักเรียนพูดคุย
เป็นการสํวนตัว จี้แจง
เกี่ยวกับจุดเสี่ยงตําง ๆ 

2. หารือผู๎ปกครอง 
เพ่ือหาแนวทางแก๎ไข 

 
 
 

1. ประชุมหารือ
ผู๎ปกครอง 
2. ขอความรํวมมือ
หนํวยงานตํางๆ เชํน 
ต ารวจ  

 
30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารบุคคล 

 
 
 
 
 
 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารบุคคล 



40 
 

แบบติดตาม ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให๎
เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมาย 
และน าเอาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มา
ใช๎การผลิตและพัฒนาสื่อให๎มีคุณภาพ 
และเพียงพอกับการจัดการกิจกรรม
ของโรงเรียน 
 
 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให๎นักเรียน 
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ 
อนุรักษส์ิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 

 
 
 

 
โสตทัศนูปกรณ์
บางอยํางมีการช ารุด ท า
ให๎มีผลตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 
 
 
ครูและนักเรียนยังขาด
ความตระหนักในการ
ชํวยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 

 

 
โรงเรียนจัดสรร
งบประมาณในการ
ซํอมแซม
โสตทัศนูปกรณ ์ให๎มี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
สร๎างความตะหนัก
ในการชํวยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
และพลังงาน 

 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

 
โสตทัศนูปกรณ์
บางอยํางมีการ
ช ารุด 
 
 
 
 
 
ยังมีนักเรียน
บางสํวนที่ยังไมํ
รู๎จักประหยัด
พลังงาน 

 
จัดหา/ซํอมแซม สื่อ
อุปกรณ์ให๎เพียงพอตํอ
การใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
จัดท าแผํนป้ายรณรงค์
ประหยัดพลังงานและ 
ปลูกจิตส านึกในการ
ประหยัดพลังงาน  

 
30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 



41 
 

แบบติดตาม  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

3. เพ่ือให๎ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง 
ผู๎ประกอบการเกิดความตระหนัก 
และมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง 
ของการเลือกซ้ืออาหารและ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 
 
 
4.เพ่ือพัฒนาข๎อมูล ขําวสารที่ 
ทันสมัยและเผยแพรํขําวสารให๎ 
หนํวยงานอื่น ๆ ได๎รับทราบ 
อยํางตํอเนื่อง 
 

นักเรียนยังไมํตระหนัก
ในการเลือกซ้ืออาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัย 

 
 
 

ข๎อมูลขําวสารยัง
ประชาสัมพันธ์ไมํทั่วถึง 

 

สร๎างความตะหนัก
ในการเลือกซ้ือ
อาหารและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารที่ไมํเหมาะสม 

 
 

พัฒนาระบบข๎อมูล 
ขําวสาร และการ
ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงได๎ แตํยัง
ไมํบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว๎ 

นักเรียนยังบริโภค
อาหารที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
ข๎อมูลขําวสารยัง
เผยแพรํไมํคลอบ
คลุม 

จัดให๎มีการขายอาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยตํอสุขภาพ 
 
 
 
 
พัฒนาระบบข๎อมูล 
ขําวสาร 
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบตําง ๆ เชํน 
ทาง เอกสารและ 
Social network 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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แบบติดตาม  ปค. 5 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
  5. เพ่ือให๎การบริการอาคารสถานที่
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยในการใช๎งาน 

อาคารสถานที่             
บางอาคารมีสภาพ
ช ารุดเนื่องจากมีอายุ
การใช๎งานมานาน 

1. ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารสถานที่ที่มี
การช ารุด 
2. แนวปฏิบัติการขอ
อนุญาตใช๎อาคาร
สถานที่ 
3. มีค าสั่งมอบหมาย
ผู๎รับผิดชอบดูแล/ท า
ความสะอาดและการ
ขอใช๎อาคารสถานที่ 

กิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว๎มีการ
ปฏิบัติ  ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได๎ใน
ระดับหนึ่งแตํไมํ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว๎ 

อาคารสถานที่             
บางอาคารมีสภาพ
ช ารุดเนื่องจากมี
อายุการใช๎งาน            
มานาน 

1. สนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาอาคารสถานที่
ให๎เป็นไปตามแผน 
2. สํงเสริมสนับสนุน
ให๎มีการก ากับติดตาม
การใช๎และการพัฒนา
อาคารสถานที่อยําง
เป็นระบบและตํอเนื่อง 
 

30 กันยายน 2563/ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

 

 ลงชื่อ………………………………………..……..ผู๎รายงาน 
(นายบุญธรรม  อํอนจันทร์) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
วันที่  30  กันยายน 2562 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
ที่   331 / 2562 

เรื่อง    แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี 2562 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข๎อ 6  

....................................................... 
  

ด๎วยโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได๎ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ข๎อ 6   งวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2562  เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 จึงแตํงตั้งบุคคลตํอไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน จัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี 2562  ประกอบด๎วย  

1. นายบุญธรรม อํอนจันทร์  ประธานกรรมการ  
2. นายชัยพร  ชมประเสริฐ   รองประธาน 
3. นางสาวศิรินาฏ เจาะจง   รองประธาน  
4. นางบุญเจือ  ดิษฐไชยวงศ์  กรรมการ  
5. นายฌานวัตน์ นิ่มสวัสดิ์   กรรมการ  
6. นายอุบล  พิมพาวะ    กรรมการ 
7. นางวัชรา  ภักดิ์สุขเจริญ   กรรมการ 
8. นางจีษณัฏฐ์  กลัดแก๎ว   กรรมการ 
9. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข    กรรมการและเลขานุการ 
10. นายปรีชา  เสนานิมิตร   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  
11. นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  

  

  ให๎ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่เต็มความสามารถเกิดประโยชน์ตํอทางราชการ  และให๎รายงานผล
การด าเนินงานตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดตํอไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   2 6   กันยายน   พ.ศ. 2562 
  
 
         
                                                            (นายบุญธรรม   อํอนจันทร์) 

                                                                    ผู๎อ านวยการ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
 
 

 


