การประเมินความเสีย่ งภายในหน่วยงาน
ของสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลดอนหวาย
ประจาปีงบประมาณ 2565
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
สานักปลัด
1.กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน และ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-plan)

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป

สานักปลัดเทศบาลตาบลดอนหวาย ได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจา พบว่า มีความ
เสี่ยงสาคัญ 2 กิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพือ่
1.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การที่มีเครื่อง
ท้องถิน่ (e-plan)
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และระบบสัญญา
ผลการประเมินพบว่า
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและไม่มีประสิทธิภาพ
มีการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
1.๒ การประเมินความเสีย่ ง
และประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-plan) เสนอ
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรายงานผลข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครอง ผู้บริหารเทศบาลเพื่อทราบ
2. กิจกรรมการจัดทาคูม่ อื สาหรับประชาชน
ส่วนท้องถิ่น(e-plan)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องทันต่อ
ผลการประเมินพบว่า
กาหนดการรายงานผลข้อมูล
ได้มีการจัดทาคู่มือสาคัญสาหรับประชาชนเทศบาล
1.๓ กิจกรรมการควบคุม
ตาบลดอนหวาย ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
๑) จัดทาคาสั่งแบ่งงานและกาหนดหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับผิดชอบด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) จัดต้องงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมให้เพียงพอในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
1.๔ สารสนเทศและการสือ่ สาร
๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการรายงานผล
ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) ปรับปรุงระบบสัญญาอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มยิ่งขึ้น
1.๕ การติดตามการประเมินผล
มีการตรวจสอบข้อมูลทางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(Elass) และเสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อทราบ
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน
2. กิจกรรมจัดทาคูม่ ือสาหรับประชาชน
2.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดคู่มือสาหรับ
ประชาชน
๒) เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์
๓) การป้อนข้อมูลในระบบของส่วนกลางไม่เสถียร
๔) ระบบอนุมัติคู่มอื สาหรับประชาชนล่าช้า
2.๒ การประเมินความเสีย่ ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
2.๓ กิจกรรมการควบคุม
จัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเทศบาลในการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระบบ
สารสนเทศ
2.๔ สารสนเทศและการสือ่ สาร
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการใช้ระบบ
สารสนเทศกับสานักงาน ก.พ.ร
2.๕ การติดตามประเมินผล
มีการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนเทศบาลตาบลดอนหวาย

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป

การประเมินความเสีย่ งภายในหน่วยงาน
ของกองคลัง เทศบาลตาบลดอนหวาย
ประจาปีงบประมาณ 2565
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
กองคลัง
1. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
1.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระหว่างปียังไม่มขี ้าราชการ
ผู้รับผิดชอบตาแหน่งพนักงานพัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซือ้ จัดจ้างและมี
ปริมาณงานมาก ทาให้เกิดมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
1.๒ การประเมินความเสีย่ ง
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจาเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และ
การปฏิบัติทโี่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประชาชนได้รับ
ประโยชน์สงู สุด หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณทีต่ ั้ง
ไว้ อาจทาให้การทางานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้
1.๓ กิจกรรมการควบคุม
๑) มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุ
๒) มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น
1.๔ สารสนเทศและการสือ่ สาร
๑) มีการรวบรวมข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีแนว
ทางการปฏิบัติตา่ ง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
2) จัดให้มีประชุมชี้แจงในนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
1.๕ การติดตามประเมินผล
๑) มีการกาหมดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทานเพื่อทา
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
๒) ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจา พบว่า มีความเสี่ยงสาคัญ
1 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
ผลการประเมินพบว่า
เป็นความเสี่ยงด้านงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากยังมี
ข้าราชการผู้รบั ผิดชอบตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เพียง 1 ราย รวมทั้งมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีปริมาณงานมากทาให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่องเอกสารที่นามาประกอบ
ไม่ครบถ้วน และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มี
การเปลี่ยนแปลงตลอด อีกทั้งยังต้องดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง งานการประปา และศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ซึ่งจะต้องให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสีย่ งภายในหน่วยงาน
ของกองช่าง เทศบาลตาบลดอนหวาย
ประจาปีงบประมาณ 2565
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
กองช่าง
1. กิจกรรมงานสารวจออกแบบประมาณราคา งานก่อสร้าง
1.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑) เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้าน ประสิทธิภาพ
ของบุคลากร คือ ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ทาให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า
๒) เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเดิน
สารวจพื้นที่ เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากสภาพหมู่บ้านมี
ระยะทางที่ห่างกัน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกสารวจพื้นที่ได้ ใน
เวลาอันรวดเร็ว การปฏิบัติงานจริงจึงเกิดความล่าช้า
1.๒ การประเมินความเสีย่ ง
๑) เจ้าหน้าทีผ่ ู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ ทาให้การ
ควบคุมงานหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
๒) เจ้าหน้าที่ยงั ขาดความรู้ความชานาญและขาด
ความเข้าใจในระเบียบหรือกฎหมายที่ออกมมาใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน
1.๓ กิจกรรมการควบคุม
๑) แบ่งแยกหน้าที่ขณะเดียวกันขออัตรากาลังและ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ ด้านงานออกแบบ
และควบคุมการทางานเพิ่ม
๒) กาชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทาการสารวจ และ
ออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบและให้ถูกต้องและให้ หัวหน้า
สอบทานอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอฝ่ายบริหารและ รายงานผลการ
ปฏิบัติต่อผูบ้ ริหารเป็นประจาทุกเดือน
๓) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการค้นหา โครงการ
ฝึกอบรมด้านที่เกี่ยวข้องในอินเตอร์เน็ต เพื่อแจ้ง ความประสงค์
ในการเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะต่อไป
๔) กาหนดราคาแผนงาน โครงการต่างๆ ต้องมี ราคา
วัสดุในการก่อสร้างให้ครบทุกรายการ
๕) ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามราคากลางวัสดุ
ก่อสร้างเป็นประจาจากอินเตอร์เน็ต
6) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารให้
ครบถ้วนพร้อมทั้งให้มาติดต่อรับรองสาเนาแล้วลงลายมือ ชื่อให้
ครบทุกฉบับ

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงาน
ประจาพบว่ามีความเสี่ยง 1 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมงานสารวจออกแบบประมาณราคางานก่อสร้าง
ผลการประเมินพบว่า
ไม่มีข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรง ทาให้อาจเกิดความ
เสี่ยงในการประมาณราคางานก่อสร้างและการออกแบบการ
ก่อสร้าง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มาเพียงพอ อีกทั้งระบบพัสดุเอื้อใน
การละเว้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นการตรวจรับดาเนินการ
ควบคุมโดยมีประชาชนเข้ามาตรวจสอบหรือตรวจรับงานจ้างรวมอยู่
ด้วยทุกครั้ง
แต่ในภาพรวมแล้วก่องช่างมีการควบคุมที่เพียงพอ โดยใน
แต่ละปีจะมีการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจุดความ
เสี่ยงที่ต้องปรับปรุงมีเพียงจุดเดียว ได้แก่ การขาดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโดยตรง

-2องค์ประกอบการควบคุมภายใน
๗) พัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ของกอง
ช่างไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู้ จัด อบรมสัมมนาความรู้ด้านช่าง โดย
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านช่างมาให้ความรู้และฝึกปฏิบตั ิให้ได้ผลอย่าง
จริงจัง โดย มีการอบรมพัฒนาตลอดเวลา เพื่อทันโลกทันเหตุการณ์
1.๔ สารสนเทศและการสือ่ สาร
๑) สารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์
โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการ คานวณราคากลาง เนื่องจาก
ราคาน้ามันปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา ฉะนั้นในการคานวณราคากลาง ต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สารวจข้อมูลราคากลางปัจจุบัน โดยระบบ อินเตอร์เน็ต
ไปที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัด
(๒) สารวจราคากลางหน่วยงานใกล้เคียงที่มีการ ก่อสร้างใน
ระยะใกล้เคียง ๓ หน่วยงาน
(๓) ราคากลางที่ทางราชการส่งให้ครั้งสุดท้าย
(๔) ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการกาหนด ราคากลาง
พิจารณาต่อไป
๒) การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง สรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญ งาน ออกแบบก่อสร้างและควบคุมการ
ทางาน โดยการรับโอน (ย้าย) และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สรรหาโดย การสอบบรรจุแต่งตัง้ โดยในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดย้ายมา
ดารงตาแหน่ง ขอยืมตัวพนักงานเทศบาลมาช่วยปฏิบัติ ราชการ เพื่อการ
คานวณออกแบบราคาค่าก่อสร้างและร่วม เป็นผู้ควบคุมงาน
1.๕ การติดตามประเมินผล
หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัตงิ าน โดยกาหนด วิธีการปฏิบัตงิ านเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป

การประเมินความเสีย่ งภายในหน่วยงาน
ของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลตาบลดอนหวาย
ประจาปีงบประมาณ 2565
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
๑. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายกรณีโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19)
1.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก การรวมกลุ่มพบปะผู้คุยใกล้ชิด จับ
กลุ่ม ร่วมกิจกรรม การเดินทางกลับภูมิลาเนาของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง
การรอเตียงเพื่อรับการรักษา
1.๒ การประเมินความเสีย่ ง
การเดินทาง การวมกลุ่ม สุขภาพจิต มีการระบาดเรื้อรัง ขาด
ความสนใจ การเฝ้าระวัง และไม่ปฏิบัติติตามแนวทางควบคุม และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
1.๓ กิจกรรมการควบคุม
๑) สนับสนุน อสม. ในการตรวจผู้กลับมาจากต่างถิ่น
๒) จัดสื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ความเข้าใจในการ
รักษาความสะอาด
3) วิธีการกาจัดโรค และรักษาสุขภาพจิต
4) ส่งเสริม ป้องกัน และพื้นฟู
5) วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรค
6) สถานทีพ่ ักคอย CI – Community Isolation
1.๔ สารสนเทศและการสือ่ สาร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและ ปฏิบัตติ นในการ
ควบคุมและป้องกันการระบาดของ เชื้อไวรัส
1.๕ การติดตามประเมินผล
๑) ติดตามจากทะเบียนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลในพืน้ ที่
๒) ติดตามจากสถานการณ์การเกิดโรค โดย กระทรวง
สาธารณสุข
๓) รายงานสถานการณ์และรายงานผลการ ดาเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจา พบว่ามี
ความเสี่ยง
กิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19)
ผลการประเมินพบว่า
ประชาชนขาดองค์ความรู้ในด้านการ ป้องกัน
ควบคุม และการปฏิบัติตนเมื่อป่วย
ศูนย์กักกัน ป้องกัน ไวรัสโคโรนา-2019
(covid-19) จานวน 14 วัน
ดูแลรักษาเบื้องต้น โรคทั่วไป โรคเรื้อรัง
สุขภาพกาย สุภาพจิต ส่งเสริม ป้องกันรักษา ฟื้นฟู
รณรงค์การฉีดวัคซีน
สถานที่พักคอย CI – Community Isolation
สาหรับภารกิจการจัดตั้งสถานทีพ่ ักคอย
สาหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19)
รวมทั้งดูแล(ที่ต้องกักตัว สาหรับกลุ่มเสี่ยงที่รอรับการ
รักษา และรอเตียงจากโรงพยาบาล และผูท้ ี่ได้เดินทางมา
จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19) เฝ้าระวังดู
สถานการณ์ และเตรียมการประสานงานทุกวัน

การประเมินความเสีย่ งภายในหน่วยงาน
ของกองการศึกษา เทศบาลตาบลดอนหวาย
ประจาปีงบประมาณ 2565
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
กองการศึกษา
๑. กิจกรรมการจัดการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดดอนหวาย
เทศบาลตาบลดอนหวาย
๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การขาด บุคลากรใน
การบริหารงานด้านการศึกษาโดยตรง อาจทาให้ งานพัฒนาด้าน
การศึกษามีความล่าช้า เนื่องจากผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการยังไม่มีความรู้หรือความชานาญ ได้ดีเท่าที่ควร ใน
ภาพรวมยังคงบริหารงานด้านการศึกษาได้ ในระดับหนึง่
๑.๒ การประเมินความเสีย่ ง
๑) ขาดข้าราชการบริหารงานด้านการศึกษา โดยตรง
๒) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การ เรียน
การสอน หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเสริมสร้าง พัฒนาการของเด็ก
นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย
๑.๓ กิจกรรมการควบคุม
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๒) จัดทาคาสั่งแบ่งงาน และมอบหมายงานความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน
๓) ทาสัญลักษณ์ในการรับผิดชอบดูแลเด็กนักเรียน ให้
ชัดเจน เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือสัญลักษณ์ ของแต่
ละห้องเรียน
๔) มีกรอบบุคลากรตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๔ สารสนเทศและการสือ่ สาร
ประสานงานภายในและภายนอก โดยมีหนังสือ แจ้ง
คณะกรรมการ ก.ท.จ. และรายงาน กถ. เพื่อขอ อัตรากาลังและ
สรรหาบุคลากรที่มีความรูโ้ ดยตรงมาดารง ตาแหน่งในสายงาน
ผู้บริหารและครูผู้สอน

กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายใน จาก
ภารกิจงานประจา พบว่ามีความเสี่ยง 1 กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมการจัดการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดดอนหวาย
เทศบาลตาบลดอนหวาย
ผลการประเมินพบว่า
มีการควบคุมที่เพียงพอสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ โดยได้มีการดาเนินการมอบหมายให้ผู้รักษา
ราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา และปฏิบัติราชการ
หัวหน้าสถานศึกษา นอกจากนัน้ แล้วได้ประสานงานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

-2องค์ประกอบการควบคุมภายใน
1.๕ การติดตามและประเมินผล
หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกาหนด
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป

๑๑

