
 

  
  

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กลุ่มอ านวยการ 
งานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ยานพาหนะ 
   วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นสถำนที่ที่มสีภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำน มีควำมปลอดภัย และผู้รับบริกำร
มีควำมประทบัใจ และพงึพอใจ 

2. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
ยำนพำหนะมปีระสิทธิภำพ  
 
 
 
 
 

1. บุคคลไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำม
วัตถุประสงคไ์ด้ 
เนื่องจำกขำดอุปกรณ์
สนับสนนุกำรปฏบิัติงำน 

2. วัสดุ อุปกรณ์ไม่มี
ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

3. ไม่สำมำรถไป
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
งำนได้ทันเวลำ เนื่องจำก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำไม่มยีำนพำหนะ
ในกำรบริหำรจัดกำรเอง 
 

  1. มีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนและสรำ้ง
ทีมงำนผู้รับผดิชอบ 
  2. มีกำรประชุมชี้แจง
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และส ำคัญของภำรกิจ
งำนให้แก่บุคลำกร 
  3. ขอยืม/ขอรับ
บริจำคจำกโรงเรียนใน
สังกัด  
 
 

- กำรด ำเนินกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่
สำมำรถลดควำม
เสี่ยงลงได้ระดับหนึง่ 
แต่ยังมีควำมเสี่ยงจงึ
ต้องวำงแผนกำร
ควบคุมต่อไป 

กำรด ำเนินงำนไม่เปน็ไป
ตำมเป้ำหมำย เนื่องจำก 
1. ภำระงำนที่มีปริมำณ
มำกกว่ำบุคลำกรที่มีอยู่ 
2. เป็นเขตพื้นที่จัดตั้งใหม่ 
แต่ใช้อำคำร สถำนที่เก่ำ 
มีสภำพทรุดโทรม และ
วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่มีตำม
ควำมจ ำเปน็ในกำรใช้งำน 
3. ตำรำงงำน/เวลำกำรใช้
ยำนพำหนะตรงกบั
โรงเรียนใช้ยำนพำหนะ 
4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำไม่มียำนพำหนะ
ประจ ำเขตพื้นที่  

1. ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร เรื่อง จ้ำงบุคลำกร
เพิ่ม โดยกำรจำ้งเหมำ
บริกำร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์
สภำพกำรใช้งำน 
2. จัดตั้งค ำขอ
สนับสนนุงบประมำณ 
3. ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอยำ่งเปน็
ระบบและต่อเนื่อง 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
ติดตำมในงวด
สิ้นสุด 30 
กันยำยน 
2566 

แบบ ปค.5 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 



 

 
  

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
   1. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ของกลุ่มงำนใน
สังกัด สพม.พัทลุง ให้เกิดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

 - กำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด
ไว้ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ 

 - ให้กลุ่มงำนปรับ
แผนปฏิบัติกำรได้
ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด พร้อมระบุ
เหตุผลควำมจ ำเป็น 

- กำรปรับแผนปฏิบัติ
กำรและกำรรำยงำน
ผล ยังไม่เพียงพอต่อ
กำรควบคุม 

- ยังมีบำงโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรไม่ได้
ตำมแผน 

1. ปรับกิจกรรมให้
เหมำะกับ
สถำนกำรณ์ เช่น 
ปรับกำรประชุมเป็น
รูปแบบออนไลน์  
2. ให้กลุ่มงำนคืน
เงินงบประมำณ
ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดหำกไม่
สำมำรถด ำเนินกำร
ได้เพ่ือน ำงบประมำณ
ไปสนับสนุนงำนอ่ืนๆ 
ได้ทันเวลำ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
สิ้นสุด 30 กันยำยน 
2566 



 

 
  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

2. งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ระบบเครือข่ำย ช ำรุด
เสียหำย ไม่สำมำรถใช้
งำนได ้
2. ระบบเครือข่ำยไม่
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
มีเสถียรภำพ 

1. กำรตรวจสอบ
ระบบประจ ำวนั 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่มีมำตรฐำน และมี
สมรรถนะตำมคุณลักษณะ
ที่ก ำหนด และเหมำะสม
กับกำรปฏิบัติงำนจริง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ำย
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที ่
2. สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรใช้งำนระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำย ให้บุคลำกรใน
สังกัด 
3. ติดตำม ตรวจสอบ 
ระบบเครือข่ำย
ประจ ำวนัผำ่นระบบ
คลำวด ์(Cloud) 

1. ขำดแคลนครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 2. ควำมเสถียรของ
ระบบ เนื่องจำก
งบประมำณ จัดซื้อ  
วัสดุครุภัณฑ์มีจ ำกัด 
ระเบียบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ไม่เอ้ือต่อควำม
จ ำเป็น จงึไม่ทนัตำม
ควำมต้องกำร   
3. ควำมเสียหำยที่
เกิดจำกไฟกระชำก 
ไฟตก ไฟเกิน  มีผล
กับระบบคอมพิวเตอร์ 

1. จัดท ำโครงกำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ
กำรสื่อสำร เพื่อพัฒนำ
ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี  
2. จัดหำเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำและเครื่องปรับอำกำศ  
ที่มีสมรรถนะสูงใน
ส ำนักงำนอยำ่งทั่วถึง 
 

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กิจกรรม การปฏิบัติงานระบบปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค) 
   เพื่อให้นักเรียนยำกจนพิเศษได้รับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษเพิม่เติมอีก  
คนละ 1,500 บำท ต่อภำคเรียน 
     วัตถุประสงค ์
     เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำของ
นักเรียนยำกจนทีส่อดคล้องกับควำมถนัดและ
ควำมต้องกำรตำมศักยภำพเปน็รำยบุคคล 
ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กเยำวชน ซึ่งขำดแคลน
ทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกำส ลดควำมเหลื่อมล้ ำใน
กำรศึกษำ จนส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

- กำรด ำเนินงำนระบบ
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน
ยำกจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภำค)  
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 
 
 

1. จัดอบรมครูผู้ดูแลระบบ CCT 
และศึกษำคู่มือระบบปัจจยัพืน้ฐำน
นักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
2. แจ้งโรงเรียนเข้ำร่วมประชุม
ชี้แจงปฏิทนิกำรด ำเนินงำนฯ และ
วิธีกำรใช้งำนระบบ CCT ผ่ำนกำร
รับชม Live สด เพจ Facebook :  
กำรคัดกรองนักเรียนยำกจน 
3. แจ้งปฏิทินกำรด ำเนินงำนให้
โรงเรียนทรำบผำ่นหนังสือรำชกำร 
และแจง้เตือนในช่วงเวลำต่ำง ๆ  ผ่ำน
แอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม และ
หมำยเลขโทรศัพท ์
4. ให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อสงสัยในกำร
ด ำเนินงำนฯ ผ่ำนแอปพลิเคชัน่ไลน์
กลุ่ม และหมำยเลขโทรศัพท ์
5. ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตำมและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
6. ด ำเนินกำรติดตำมและสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 

- ก ำกับติดตำมกำร
รำยงำนบนัทึกข้อมูล
ระบบ CCT ของโรงเรียน
และส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 

กำรด ำเนนิงำนบำงสว่น
ไม่เป็นไปตำมปฏิทนิ
ที่ก ำหนด เนื่องจำก 
1. ระบบ CCT ไม่เสถยีร 
(ระบบล่มในชว่ง 
วันสุดทำ้ยของกำร 
ลงระบบ) 
2. นักเรียนมีรำยชื่อ
อยู่ในระบบ แตไ่ม่ได้
มำเรียนหรือโรงเรียน
ไม่สำมำรถติดตำมได ้
ท ำให้ลงข้อมูลนักเรียน
ในระบบได้ไม่ครบ 
100% 

- ประชุมทบทวน
วิธีกำรด ำเนินงำน
ระบบปัจจัยพืน้ฐำน
นักเรียนยำกจน
พิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุน
เสมอภำค)  

กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำร
ศึกษำ 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มี 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงที่ยังมีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
กิจกรรม  
     กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
อบรม/ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 
ของข้ำรำชกำรในสังกัด 
วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ข้ำรำชกำรในสังกัด 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในระเบียบ
ข้อกฎหมำย กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรอบ/ค่ำเดินทำงไป
รำชกำร และส่งเอกสำรกำรเบิก
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

 
- ข้ำรำชกำรส่ง
เบิก ขำดควำมรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
กำรเบิก ส่งเอกสำร
ไม่ครบถ้วน ตำม
ระเบียบฯ 

 
1. สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้กับบุคลำกรใน
สังกัด เพื่อให้กำรส่ง
เอกสำรเบิกเป็นไปด้วย
ควำมถูกต้อง ตำม
ระเบียบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรอบรม และ
ระเบียบค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร 
2. ติดตำม เร่งรัด ส่ง
เอกสำรแก้ไข 

 
1. บุคลำกรทำงด้ำน
กำรเงิน บัญชี มีไม่
เพียงพอ ท ำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน 
2. มีระเบียบจ ำนวนมำก
ส่งผลให้บุคลำกรอำจ
ตีควำมผิดพลำด และ
เข้ำใจคลำดเคลื่อน 
 
 

 
1. กำรด ำเนินงำนเกิด
ควำมล่ำล้ำ  
2. กำรด ำเนินงำนเกิด
ควำมผิดพลำด 
 

 
1. จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
เพ่ือให้กำรส่งเอกสำร
เบิกเป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน 
2. แจ้งกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้
บุคลำกรรับทรำบ 
3. จัดโครงกำรอบรม 

 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน/
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 
นำงสำวสุชำดำ สัจจำกุล 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มี 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสียงที่ยังมีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรม  
    กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐของ
สถำนศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของ
สถำนศึกษำ ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
- ส่งเอกสำรเบิก
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ท ำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำย 

 
- จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน 
- พระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560  
- ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
มีควำมรัดกุม 
- กฎหมำย หนังสือสั่งกำร 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
- มีระเบียบจ ำนวน

มำกส่งผลให้บุคลำกร
อำจตีควำมผิดพลำด 
และเข้ำใจคลำดเคลื่อน 

- บุคลำกร มีกำรย้ำย 
สับเปลี่ยนกันบ่อย ท ำให้
บุคลำกรใหม่ขำดควำมรู้ 
 

 
1. ส่งเอกสำรกำรเบิก
ผิดพลำด ไม่ครบถ้วน 
2. ด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับฯ ไม่เป็นไป
ตำมระเบียบข้อบังคับ 

 
- ผู้อ ำนวยกำร/เจ้ำหน้ำที่
พัสดคุวบคุมดูแลอย่ำง
ใกล้ชิดเกี่ยวกับระเบียบ
เบิกจ่ำย และ Update 
ตลอดเวลำเนื่องจำก
ระเบียบ กฎหมำยมีกำร
เปลี่ยนแปลง 

 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
นำงสำวสุชำดำ สัจจำกุล 
นำงสมจิต ใจจ้อง 
 

 

  



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. กำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 

     วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีและเลื่อน
วิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

2. เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรศึกษำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 

1. ขำดบุคลำกรด้ำน
กำรบริหำรงำน
บุคคล เนื่องจำกเปน็ 
สพท.ตั้งใหม่ 
2. บุคลำกรที่
รับผิดชอบไม่มี
ประสบกำรณ์ในงำน
ที่ปฏิบัติ และต้อง
รับผิดชอบภำระงำน
หลำยอย่ำง 
3. ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรฯ ไมไ่ด้รับ
กำรเลื่อนวิทยฐำนะ
ตำมก ำหนด หรือ
ล่ำชำ้ 
 

1. สรรหำบุคลำกร
ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล 
2. จัดสรรบุคลำกร
ให้เหมำะสมกับภำระ
งำน 
3. พัฒนำให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
4. ให้มีคณะกรรมกำร
พิจำรณำกลัน่กรอง
เอกสำรค ำขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะ 
5. ก ำหนดปฏิทิน
กำรด ำเนินกำร 

- ด้ำนกำรสรรหำ
บุคลำกร ยังไม่
สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ เนื่องจำกเปน็ 
สพท. ตั้งใหม่ 

1. ขำดบุคลำกรด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคล 
เนื่องจำกเป็น สพท. 
ตั้งใหม ่
2. บุคลำกรที่รบัผดิชอบ
ไม่มีประสบกำรณ์ใน
งำนที่ปฏิบัติ และต้อง
รับผิดชอบภำระงำน
หลำยอย่ำง 
3. ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรฯ ไมไ่ด้รับกำร
เลื่อนวิทยฐำนะตำม
ก ำหนด หรือล่ำช้ำ 
 

1. จัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของงำนตำมควำมจ ำเป็น
เร่งด่วน 
2. ให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนกับเขตพืน้ที่
กำรศึกษำใกล้เคียง 
3. ก ำกับติดตำมกำร
ปฏิบัติงำน 

- กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 
ก ำหนดเสร็จ 
30 ก.ย. 66 

 

  



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

    2. กำรสืบสวน สอบสวนวนิยัวินัยเก่ียวกับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง มีควำม ถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใสเปน็ธรรม 

1. ผู้ที่ถูกสืบสวน
สอบสวนจะติดต่อ
ขอให้คณะกรรมกำร 
เพื่อช่วยเหลือตนเอง 
หรือพวกพ้อง 
2. ขำดบุคลำกรที่มี
ควำมรู้สืบสวน 
สอบสวนวินัยเก่ียวกับ
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. กำรคัดเลือก
คณะกรรมกำรที่ไม่มี
ส่วนได้เสียมำเปน็
คณะกรรมกำร 
2. แต่งตั้งบุคลำกรที่
มีควำมรูจ้ำกโรงเรียน 
อ่ืนไปเป็นคณะกรรมกำร
สืบสวน สอบสวนแทน 
 

1. มีกำรติดต่อขอให้
คณะกรรมกำร  
เพื่อช่วยเหลือตนเอง 
หรือพวกพ้องอยู่ 
2. ท ำให้มีผู้รับผดิชอบ

เป็นคณะกรรมกำร 
ผู้รับผิดชอบ แต่กำร
สืบสวนยังล่ำช้ำอยู ่

1. มีกำรจูงใจให้
กรรมกำรสืบสวน 
สอบสวน ตัดสนิผล
โดยช่วยเหลือ
ผู้กระท ำควำมผิด 
หรือพวกพ้อง  
2. กำรสืบสวนสอบสวน
ด ำเนินงำนล่ำช้ำไม่
เป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่กฎหมำยก ำหนด 
 

1. ก ำกับ ติดตำม
ขั้นตอนกำรตรวจสอบ
และควำมรับผิดทำง
วินัยเป็นไปตำมระเบียบ
โดยเคร่งครัด  
2. พัฒนำ บุคลำกร 
ให้มีคณะกรรมกำร
ประจ ำสถำนศึกษำ 
ปฏิบัติหนำ้ที่เป็น
กรรมกำรสืบสวน 
สอบสวน โดยเฉพำะ 
3. เผยแพร่คู่มือ
วิธีกำรด ำเนินกำร
ทำงดำ้นวนิัย3. ให้มี
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนกับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ใกล้เคียง 

- กลุ่มกฎหมำยและ
คดี/ 
ตุลำคม 2565 -
กันยำยน 2566 

 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
โครงการนิเทศบูรณาการวิถีใหม่ โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
ท าแผน/เครื่องมือนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
           ๑.๑ จัดท ำแผนนิเทศบูรณำกำร
เครื่องมือและปฏิทินนิเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

1. กำรออกแบบ
กิจกรรมในโครงกำร
มำกเกินไป 
2. กิจกรรมที่ก ำหนด
ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
3. กิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมส ำคัญไป
ซ่อนอยู่ในกิจกรรม
หลัก 
 

๑. กำรจัดท ำโครงกำร 
๒. กำรก ำหนดกิจกรรม 
๓. กำรก ำหนด
งบประมำณ 
๔. ขอควำมเห็นชอบ
จำก ก.ต.ป.น. 
๕. กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
 
 

1.การประเมินผล
ก่อนการด าเนินการ
ตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม 
- ควำมเป็นมำ
ควำมส ำคัญ 
- วัตถุประสงค์ 
- กิจกรรมที่ก ำหนด 
- กำรวัดและ
ประเมินผล 
- กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
2.ประเมินระหว่าง
การปฏิบัติ 
- ทบทวนแผนงำน
โครงกำร 
- พัฒนำแบบเก็บ
ข้อมูล 
 

1. กำรออกแบบ
กิจกรรมในโครงกำร
มำกเกินไป 
2. กิจกรรมที่ก ำหนด
ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
3. กิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมส ำคัญไป
ซ่อนอยู่ในกิจกรรม
หลัก 
 

๑. คัดกรองกิจกรรม 
จัดล ำดับควำมส ำคัญ 
และก ำหนดระยะเวลำ
ที่มีควำมชัดเจน 
๒. ให้ข้อเสนอแนะกับ
ผู้บริหำร เพ่ือหำทำง
ออกร่วมกัน 
๓. กำรบริหำรจัดกำร
ทั้งระบบให้สอดคล้อง
กับเงื่อนเวลำ เพ่ือให้
เกิดกำรปฏิบัติจริง 

โครงการ  : นิเทศ
บูรณำกำรวิถีใหม่ 
โดยใช้สถำนศึกษำ
เป็นฐำนเพื่อกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
ปัญหาและอุปสรรค 
ประเด็น 
๑. ควำมไม่แน่นอน
ตำมนโยบำยใน
ระดับของเขตพ้ืนที่ 
(กำรวำงแผนผำ่น  
ก.ต.ป.น. ก ำหนด
ออกนิเทศ 2 คร้ัง/
ภำคเรียน แต่เขต
พื้นที่ก ำหนดให้ออก 
1 คร้ัง/ภำคเรียน) 
๒. ข้อจ ำกัดในกำร
ใช้งบประมำณกับ
กำรด ำเนินกิจกรรม
ย่อย 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
           ๒.๑ ประชุมคณะกรรมกำรกำรนิเทศ 
(วิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำทักษะและ
สมรรถนะของครูผู้ร่วมนิเทศฯ จัดท ำหลักสูตรกำร
พัฒนำทักษะและสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
           ๒.๒ ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะและ
สมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 
           ๒.๓ ประชุมสรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำ
ทักษะและสมรรถนะครูผู้ร่วมนิเทศ 

 
 
 
1. กำรวำงแผน
กำรพัฒนำอย่ำง
เป็นระบบ 

 

 

 

 

1. กำรพัฒนำครูผู้
ร่วมนิเทศไปพร้อม
กับกำรพัฒนำครูตำม
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร
พัฒนำครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เลือกสรรวิธีกำร
วัดผลประเมินผลที่
เหมำะสม 
- เตรียมข้อมูลกำร
รำยงำนและ
ข้อเสนอแนะ 
- เสนอแนะแนวทำง
กำรปรับปรุง กำร
แก้ปัญหำ และกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติตำม
แผนงำนโครงกำร 
๓. การประเมินหลัง
สิ้นสุดโครงการ 
- กำรบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 
- สถำนภำพของ
โครงกำร ส ำเร็จหรือ
ล้มเหลว 
- ปัญหำและอุปสรรค 

 
 
 
1.ขำดทีมงำน/
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรวำงแผนกำร
พัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะ 
น ำเสนอผู้บริหำร
เพ่ือหำทำงออก
ร่วมกัน 
ผู้รับผิดชอบ 
นำงปทิตตำ    
จันทร์สว่ำง และ 
ศึกษำนิเทศก์ทุกคน 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม ๓ การนิเทศบูรณาการวิถีใหม่โดยการมี
ส่วนร่วมของครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            ๓.๑ เก็บข้อมูลฐำนกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำพัทลุง 
            ๓.๒ สังเครำะห์ข้อมูลฐำนกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของ
รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัทลุง 
            ๓.๓ นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัทลุง 
 

1. กำรวำงแผนกำร
จัดเก็บ กำรสื่อสำร
สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรกำรจัดเก็บและ
สังเครำะห์ข้อมูลฐำน 
2. กำรด ำเนิน
กิจกรรมที่ ๓.4-3.6  
ไม่ได้ด ำเนินกำรตำม
แผนกำรนิเทศ
เนื่องจำกกำร
ปรับเปลี่ยนนโยบำย
ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและ
ข้อจ ำกัดในกำรใช้
งบประมำณ 

1. กำรก ำหนด
กิจกรรมจัดเก็บและ
สังเครำะห์สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
2. กำรจัดท ำ
แผนกำรนิเทศ 
3. จัดท ำปฏิทิน
ด ำเนินกำรนิเทศ 
4. ขอควำมเห็นชอบ
จำก ก.ต.ป.น. 
5. ด ำเนินกำรนิเทศ 
6. สรุปรำยงำนผล
กำรนิเทศ 

- ประเมินผลกำร
ปฏิบัติจริงตำมท่ี
ควบคุมไว้กำรประเมิน
งำนก็ไมส่ำมำรถส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ได้
เพรำะขำดวัตถุประสงค์
ในกิจกรรมหลักที่
ซ่อนอยู่ 
   ๑) กิจกรรมที่ก ำหนด
ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
   ๒) กิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมส ำคัญไม่ควร
ไปซ่อนอยู่ในกิจกรรม
หลัก 

1. กำรวำงแผนกำร
จัดเก็บ กำรสื่อสำร
สร้ำงควำมเข้ำใจกับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรกำรจัดเก็บ
และสังเครำะห์
ข้อมูลฐำน 
2. กำรด ำเนิน
กิจกรรมที่ ๓.4-3.6 
ไม่ได้ด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรนิเทศ
เนื่องจำกกำร
ปรับเปลี่ยนนโยบำย
ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและ
ข้อจ ำกัดในกำรใช้
งบประมำณ 
 

1. วำงแผนกำรใช้
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรอย่ำง
เป็นระบบและ
สร้ำงควำมเข้ำใจ
ที่ตรงกันระหว่ำง
ผู้รับผิดชอบและ
สถำนศึกษำ 

 

 



 

  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

           ๓.๔ นิเทศ ติดตำม ตรวจเยี่ยมและสังเกต
ชั้นเรียนแบบONLINE และ Onsite “สพม.พท. 
ห่วงใย ร่วมใจพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน” 
           ๓.๕ ประกวดแข่งขันนวัตกรรมกำรนิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำและยกย่องเชิดชูเกียรติและ
เผยแพร่ผ่ำนกำรถอดบทเรียน 
           ๓.๖ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร
ผ่ำนกำรถอดบทเรียน “The Best School 
Supervision 2022” ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           ๓.๗ ประชุมสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ
บูรณำกำรวิถีใหม่โดยกำรมีส่วนร่วมของครูผู้ร่วม
นิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศบูรณำกำร
โดยกำรมีส่วนร่วมของครูผู้ร่วมนิเทศโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๒. เพ่ือพัฒนำครูผู้ร่วมนิเทศในด้ำนทักษะ
และสมรรถนะในกำรนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 

  
 
 

  
 
 

  



 

 

 

  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

          ๓. เพ่ือนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
 ๔. เพ่ือสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย กลยุทธ์ 
จุดเน้นและตัวชี้วัดของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

  
 
 

  
 
 

  



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
    กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน
สถำนศึกษำ 
วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อให้กจิกรรมกำรตรวจสอบ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
สำมำรถชว่ยเหลือสนับสนนุกำรด ำเนนิงำน
ของสถำนศึกษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
    2. ให้ค ำปรึกษำที่เพิ่มคุณค่ำใน
กำรปฏิบัติงำนให้ข้อเสนอแนะ หรือ
แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขให้กำร
ปฏิบัติงำนถูกต้องเป็นปัจจบุันและมี
ระบบกำรควบคุมที่รัดกุม 
      

1. ผลกำรประเมินกำร  
ปฏิบัติงำนดำ้นกำรเงิน   
กำรบัญชีของสถำนศึกษำ  
ยังไม่เป็นไปตำมเปำ้หมำย   
ที่ก ำหนด 
2. สถำนศึกษำบำงแห่งยัง   
มีกำรใช้จ่ำยเงินไม่เป็นไป  
ตำมขั้นตอน แนวทำงกำร  
ปฏิบัต ิ
3. บุคลำกรมีภำรกิจด้ำน   
กำรสอนเป็นหลัก และมี  
กำรโยกย้ำยสถำนที่ 
ปฏิบัติงำนบ่อยครั้งท ำให้  
ผู้ที่มำรับช่วงต่อต้องเร่ิมท ำ 
ควำมเข้ำใจภำรงำนใหม่   
   

1. ก ำหนดปฏิทินและจัดท ำ 
กระดำษท ำกำรที่ใช้ในกำร
บันทึกผลกำรตรวจสอบ
สถำนศึกษำ 
2. ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำม 
แผนปฏบิัติกำรที่ก ำหนด  
3. มีกำรก ำกับ ติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน 
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของ  
สถำนศึกษำ(ครอบคลุม   
10 ประเด็น) รวมถึงกำร  
ใช้จ่ำยเงินอุดหนนุตำม 
โครงกำรฯ 
4. จัดท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและจัดส่ง 
รำยงำนผลให้ สพฐ. 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

- กิจกรรมกำร 
ควบคุมที่ปฏิบตัิอยู่
จริงสำมำรถลดควำม
เสี่ยงได้ในระดบัหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้

1. รูปแบบกระดำษท ำกำรที่
ผู้ตรวจสอบภำยใน สพท. 
แต่ละเขตพื้นทีไ่ด้จัดท ำเพื่อ
ใช้ในกำรตรวจสอบมีควำม
หลำกหลำยไม่เปน็แนวทำง
เดียวกนั 
2. ครูผู้ที่ได้รับมอบหมำยมี
ภำรกิจด้ำนกำรสอนเป็นหลัก 
และไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในงำนที่ได้รบัมอบ-หมำย
บำงแห่งมีกำรเปลีย่นแปลง
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจำกครูมี
กำรโยกย้ำยและเกษียณอำยุ
รำชกำรส่งผลให้กำรปฏิบัตงิำน 
และกำรใช้จำ่ยเงนิบำงรำยกำร 
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตำมขั้นตอน 
และบำงสถำนศึกษำยงัไม่
เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั 

1. สพฐ. ควรจัดท ำ
รูปแบบกระดำษท ำ 
กำรในกำรปฏิบัติงำน   
ตรวจสอบสถำนศึกษำ  
ที่ไม่เป็นหนว่ยเบิกให้  
เป็นแนวทำงเดียวกัน 
2. วำงแผนกำร
ตรวจสอบ พฒันำและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งใน
กำรปฏิบัติงำน  
ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ 
3. ให้ค ำปรึกษำ  
ช่วยเหลือกำร ปฏิบัติงำน 
ตลอดจน ให้ข้อเสนอแนะ 
หรือแนวทำงในกำร
ปรับปรุงแก้ไข 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

 
 

ลงชื่อ ................................................................. 
(นำยสมชำย  รองเหลือ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
วันที่  19  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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