
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
1 ตรวจสอบการเบิก

จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าอาหารเสริม(นม) 

สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 

2565 

/ / ผลการตรวจสอบ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังมี
เอกสารหลักฐานการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
อาหารเสริม (นม)    ในส่วนเอกสารประกอบการ
ยื่นคำขอ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้ว 
ไม่ได้ขอเอกสารดังกล่าวจากทางโรงเรียน หรือ
ขอให้ส่งเอกสารครั้งเดียวครั้งต่อไปไม่ต้องแนบ 
เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
การจัดซื้อนม พบว่า มีโรงเรียนที่แจกจ่ายนมไม่
ครบ 130 วัน จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
5.89 โรงเรียนได้ชี้แจงว่า นมที่ยังจัดสรรไม่ครบอยู่
ระหว่างรอการจัดส่งจากผู้จำหน่าย เนื่องจากเพ่ิง
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม 

 



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (นม.4) 

พบว่า โรงเรียนจัดทำรายงานครบทุกโรงเรียน คิด
เป็น ร้อยละ 100 และมีการจัดทำรายงานบัญชีรับ 
- จ่าย (นม.5) คิดเป็นร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน 
การควบคุมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไป
ตามที่กำหนด พบว่า 
1. โรงเรียนที่เข้าตรวจสอบทุกแห่งมีการเปิดบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี 
“เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน....” 
ตามที่กำหนดและเมื่อโรงเรียนได้รับการโอนเงิน
เข้าบัญชีแล้ว ได้ออกใบเสร็จรับเงินส่งให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด แต่พบว่า มีโรงเรียน จำนวน 
17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ออกใบเสร็จรับเงิน
ล่าช้ากว่า 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับโอนเงิน
เข ้าบ ัญช ี  ซ ึ ่ ง เป ็นการปฏ ิบ ัติ ไม ่ เป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็น 

 



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 

2552 ข้อ 9 (2) 
2. การเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทผู ้ประกอบการ 
พบว่า มีโรงเรียน จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
26.47 มีการถอนเงินจากบัญชีจ่ายผู้ประกอบการ
ไม่ตรงตามวันที่และจำนวนเงินที่จัดเก็บ โรงเรียน
บางแห่งมีการเบิกเง ินออกจากบัญชีเกือบทั้ง
จำนวนทันทีเมื่อได้รับการโอนเงินจัดสรร บางแห่ง
เบิกมาเก็บรักษาไว้ที่ผู้บริหารโรงเรียน การจัดซื้อ
นมมีการจัดซื ้อจากผู ้ประกอบการที ่ได้ร ับการ
อนุญาตให้จำหน่าย ถอนเงินเป็นยอดรวมไม่ตรง
กับจำนวนที่จ่ายจริง และไม่ตรงตามวันที่จ่าย เงิน
ที่ได้รับจัดสรรโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้หมด หรือมีการ
ขอเพิ่มเติม เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
มากกว่าจำนวนที่ประมาณการขอจัดสรรเงิน 
 

 



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) 

พบว่า  
1. โรงเรียน จำนวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
91.18 มีแผนบริหารจัดดการ การจัดซื้อและการ
ปฏิบัติของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการ
บริหารจัดการ โรงเรียน จำนวน 32 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 94.12 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการอาหารเสริม (นม) มีโรงเรียน จำนวน 32 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.12 มีการเก็บรักษานม
เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ 
2. สัญญาซื้อขาย พบว่าโรงเรียนทุกแห่งมีสัญญา
ซื้อขายนมให้ตรวจสอบ และพบว่า มีโรงเรียนที่
จัดซื้อนมให้นักเรียนได้ดื ่มครบ 130 วัน จำนวน 
32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.12 จัดซื้อได้ไม่ครบ 
130 วัน จำนวน 2 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 5.88 ใน
ส่วนของเอกสารการรับสินค้าและการตรวจรับนม  

 



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      พบว่าโรงเรียนมีใบส่งของให้ตรวจสอบ จำนวน 31 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.18 และไม่มีใบส่งของให้
ตรวจสอบ จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.82      
เมื่อพิจารณาเอกสารการตรวจรับ พบว่า มี
โรงเรียน จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.47 ไม่
มีใบตรวจรับนมให้ตรวจสอบ ในส่วนของราคานม
ทีจ่ัดซื้อ พบว่า โรงเรียนทุกแห่งจัดซื้อนมเป็นไป
ตามราคากลางที่กำหนด 

 

 

  



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ได้แก่ 

1. โรงเรียนบางแห่งยังไม่ได้จัดทำแผนบริหาร
จัดการอาหารเสริม (นม) 
2 .  โ ร ง เ ร ี ยนบางแห ่ งจ ั ดทำคำส ั ่ ง แต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม 
(นม) โดยไม่กำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน 
3. โรงเรียนบางแห่งออกใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ
รับเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด 
4. รายละเอียดในหลักฐานการจัดซื้อ ใบส่งของ ใบ
ตรวจรับ และใบเสร็จรับเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
5. โรงเรียนบางแห่งไม่ได้จัดทำหลักฐานการตรวจ
รับอาหารเสริม (นม) 
6. โรงเรียนบางแห่งทำสัญญาซื้อนม หรือแจกจ่าย 
นมให้แก่นักเรียนไม่ครบ 130 วัน รวมถึงราย 
ละเอียดในสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สัมพันธ์กัน 

 



 

ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
       

ข้อเสนอแนะ 
1.ขอให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด กำชับโรงเรียนเอกชนให้จัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) แจกจ่ายให้ครบ 130 วัน ตามที่
กำหนด 
2. ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาซื้อขาย ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ แนวทางที่
กำหนด 

 

  



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
2 ตรวจสอบและให้

คำปรึกษาการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน
รายบุคคล 

สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 

2565 

/ / การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
     จากการตรวจสอบแผนการตรวจนิเทศและ
ติดตาม การมอบหมายผู้รับผิดชอบและรายงาน
ผลการตรวจนิเทศ และติดตามของกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
พบว่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจ 
นิเทศ ติดตาม โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์
อักษร แต่ไม่มีคำสั่งมอบหมายเฉพาะเจาะจงเรื่อง
การตรวจนิเทศติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
รายบุคคล เนื่องจากระบุคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร
จัดการเงินอุดหนุนต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบอยู่แล้ว   และได้ตรวจ นิเทศ ติดตามแล้ว
เสร็จในเดือนมีนาคม 2565 แต่กลุ่มส่งเสริม 
 

 



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      การศึกษาเอกชนยังไม่ได้จัดทำรายงานผล 

การตรวจ นิเทศ ติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคลต่อ
ศึกษาธิการจังหวัด 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของ
สถานศึกษา 
จากการสุ่มตรวจสถานศึกษา จำนวน 20 แห่ง 
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข
การรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีบางแห่งท่ีจัดทำ
บัญชีการเงินและบัญชีอ่ืนไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
สาเหตุ 
 ขาดการกำกับติดตามการดำเนินงานของ
สถานศึกษาจากหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบอย่าง
จริงจัง 
 

 

  



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      ข้อเสนอแนะ  

 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
เป็นไปตามเงื ่อนไข และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาล จึงขอให้ดำเนินการดังนี้ 
1. กล ุ ่มส ่งเสร ิมการศึกษาเอกชน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สร้างความรู ้ความเข้าใจให้
เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ได ้ร ับมอบหมายเกี ่ยวกับบทบาท 
ภารกิจที ่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุน โดยเฉพาะ
บทบาทในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย 
เงินอุดหนุนรายบุคคล รวมทั้งควรจัดกิจกรรมให้
ความรู ้กับโรงเรียนเอกชนในการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนที่ได้รับแต่ละประเภทให้
ชัดเจน 
2. ให้กลุ ่มส ่งเสริมการศึกษาอกชน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ตรวจติดตามการการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนรายบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ  
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แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      3. โรงเรียนต้องจัดทำทะเบียนนักเรียนให้เป็น

ปัจจุบัน ข้อมูลถูกต้องตรงกับในระบบ PSIS  
4. โรงเรียนต้องจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอ่ืนให้
ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

 

3 ตรวจสอบและให้
คำปรึกษาการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน 

สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 

2565 

/ / ระบบการควบคุมการดำเน ินโครงการอาหาร
กลางวัน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
1. ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
จากการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับเงิน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้แก่ แบบ 
อวสช.1 แบบสำรวจความต้องการและจำนวน 
ข้อมูลนักเรียน เพื ่อขอรับเง ินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสำหรับโรงเรียนสามัญทั่วไป หรือแบบ 
อวสช.2 แบบสำรวจความต้องการและจำนวน 
ข้อมูลนักเรียน เพื ่อขอรับเง ินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสำหรับโรงเรียนการกุศล แบบ อวสช.5 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      รายละเอียดข้อมูลนักเรียนที่มีภาวทุพโภชนาการ

และขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำเนาบัญชี
เ ง ิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ใบเสร็จรับเงิน และรายงาน
ผลการดำเน ินงานของปีท ี ่ผ ่านมาตามแบบที่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กำหนด ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธ ิการจ ังหว ัดตร ัง 18 แห่ง พบว ่าไม ่มี
โรงเรียนใดที ่ย ื ่นเอกสารประกอบคำขอรับเงิน
อุดหนุนครบถ้วน แต่แบบ อวสช.1  สำหรับ
โรงเรียนสามัญทั่วไป และแบบ อวสช.2 สำหรับ
โรงเรียนการกุศลครบถ้วนแห่ง โดยไม่มีสำเนา
บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ ่งเจ้าหน้าที ่ชี ้แจงว่าให้
โรงเร ียนส ่งคร ั ้งแรกคร ั ้งเด ียว หากไม่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องส่งใหม่ ส่วนรายงานการ 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      ประชุมคณะกรรมการบริหารมีเพียง 5 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 27.780 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวัน ไม่ได้ติดตามเอกสารประกอบคำ
ขอบเงินอุดหนุนและใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนที่ไม่ส่ง
รวมทั้งไม่ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน
ค่าอาหารกลางวันในปีที่ผ่านมาของโรงเรียน เพ่ือ
จ ัดทำแบบสร ุปรายงานผลการดำเน ินงาน
ค่าอาหารกลางว ันในภาพรวมของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
2. ระบบการตรวจ นิเทศ และติดตาม 
จากการตรวจสอบแผนการตรวจนิเทศและติดตาม 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบและรายงานผลการตรวจ
นิเทศ และติดตามของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง พบว่า มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจนิเทศ ติดตาม 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่มี

คำสั่งมอบหมายเฉพาะเจาะจงเรื่องการตรวจนิเทศ
ต ิดตามเง ินอ ุดหน ุนเป ็นค ่าอาหารกลางวัน 
เน ื ่องจากระบ ุคำส ั ่ งแต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชนในระบบอยู่แล้วและได้
ตรวจ นิเทศ ติดตามแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 
แต่กลุ ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนยังไม่ได้จัดทำ
รายงานผลการตรวจ นิเทศ ติดตามเงินอุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันต่อศึกษาธิการจังหวัด 
สาเหตุ  
ผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการอาหารกลางว ัน ไม ่ได้
ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้ครบถ้วน 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มีนโยบายให้
ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนการกุศลที่
มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน
ที ่ม ีป ัญหาทุพโภชนาการหรือขาดแคลนอาหาร
กลางวันในโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาทั่วไปเป็น
ค่าอาหารกลางวัน เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการและ
พัฒนาร่างกายของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักและ
ส่วนสูงเพิ ่มขึ ้น จึงขอให้กลุ ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินการ 
ดังนี้ 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      1. เมื่อได้รับคำขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

จากสถานศึกษา ให้ตรวจสอบคำขอรับเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันพร้อมเอกสารประกอบว่าครบถ้วน
ถูกต้องหรือไม่และรวบรวมจัดเก็บให้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันเมื ่อได้รับโอนเงินค่าอาหารกลางวันจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้วให้เสนอ
ผู้อนุมัติเงินอุดหนุนและโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชี
โรงเรียนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการ
โ อน เ ง ิ น เ ข ้ า บ ั ญช ี  แ ล ะต ิ ด ต าม ร วบร ว ม
ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนให้ครบถ้วน 
2. รวบรวมแบบรายงานผลการดำเนินงานค่าอาหาร
กลางวันในปีที่ผ่านมาของโรงเรียนจัดทำแบบสรุป
รายงานผลการดำเนินงานค่าอาหารกลางว ันใน
ภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามแบบ
ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      กำหนดและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนปีละ 1 ครั ้ง ภายในวันที ่ 1 
สิงหาคมของทุกปี 
การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของ
สถานศึกษา 
1. การปฏ ิบ ัต ิตามแนวทางการปฏ ิบ ัต ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด 
จากการสุ่มตรวจสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนที่
ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเป็นโรงเรียนที่
มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด และนักเรียนที่
ได้รับอาหารกลางวันเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่
กำหนด 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      2. การดำเนินการทางการเงินตามแนวทางที่

สำน ักงานคณะกรรมการส่งเสร ิมการศึกษา
เอกชนกำหนด 
ผลการตรวจสอบ จากการตรวจสอบการเปิด
บัญชีเงินฝากเพื ่อรับโอนเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางว ัน การจ ัดส ่งใบเสร ็จร ับเง ินให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อยืนยันการรับเงิน 
การเก็บรักษาเงินอุดหนุนจนกว่าจะมีการจ่ายเงิน
เพื่อการดำเนินการอาหารกลางวัน และการจัดทำ
เอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตรงกับการ
ดำเน ินงานอาหารกลางว ันของโรงเร ียน 10 
โรงเรียน พบว่า มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ถูกต ้องทั ้งหมด การจ ัดส ่งใบเสร ็จร ับเง ินให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหลังจากที่โอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร ภายใน 5 วันทำการ 8 แห่ง 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      คิดเป็นร้อยละ 80.00 การเก็บรักษาเงินอุดหนุนไว้

ถูกต้อง 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90 เอกสารหลักฐาน
ในการจัดซื้อหรือจัดหาอาหารกลางวัน ซึ่งกำหนดให้
โรงเรียนจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันเพื่อการตรวจสอบ เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ จึง
ไม่ได้จัดจ้างแม่ครัวในภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 8 แห่ง และมีโรงเรียนที่มีการจ้างแม่
คร ัว 2 แห่ง ม ีเอกสารหลักฐานในการจ ัดจ ้าง
ครบถ้วน 1 แห่ง และเอกสารหลักฐานในการจัดจ้าง
ไม่ครบถ้วน 1 แห่งด้วยโรงเรียนไม่ได้เปิดการเรียน
การสอน On Site  ในภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนจึงจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      การบริหารโครงการตามแนวทางที ่สำนักงาน

คณะกรรมการการส ่งเสร ิมการศ ึกษาเอกชน
กำหนด 
ผลการตรวจสอบ จากการตรวจสอบการบริหาร
จัดการอาหารกลางวันตั ้งแต่ข ั ้นตอนของการจัด
แผนการบริหารจัดการ การมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
การกำหนดรายการอาหาร การประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวันให้ผู ้ปกครองทราบ 
การชั่งน้ำหนักส่วนสูง และไม่เก็บค่าอาหารกลางวัน
จากนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมทั้งรายงานผล
การดำเนินงานตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดของโรงเรียน 10 แห่ง 
พบว่า มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการอาหาร
กลางวัน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 คำสั่งมอบหมาย
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      โรงเร ียนส ่วนใหญ ่ม ีคำส ั ่ งมอบหมายแต ่งตั้ ง

ผู ้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนส่วน
ใหญ่มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวัน จากการตรวจสอบมีเพียง 1 แห่งที่ไม่
มีคำสั่งมอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวัน การกำหนดเมนูอาหาร ภาคเรียนที ่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ไม่มีโรงเรียนใดกำหนดเมนูอาหารไว้
เป็นการล่วงหน้า เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) ทำให้โรงเร ียนไม่ได ้เป ิดเร ียน On-Site การ
ประกาศรายชื ่อให้ผู ้ปกครองทราบ เมื ่อโรงเรียน
ประเภทสามัญทั่วไปได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส่วนมากโรงเรียนประกาศบัญชีรายชื่อ
นักเร ียนทุพโภชนาการ และนักเร ียนขาดแคลน
อาหารกลางวันวันที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหาร 

 

  



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      กลางวันผ่านไลน์กลุ ่มห้องเรียนมีเพียงโรงเรียน

อนุบาลรัษฎา ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ การ
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของนักเรียน กรณีนักเรียนมี
ภาวะทุพโภชนาการโรงเร ียนทุกแห่งมีการชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูงของนักเรียน การเก็บค่าอาหาร
กลางวันจากนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน จากการ
ตรวจสอบโรงเรียนไม่เก็บค่าอาหารกลางวันจาก
นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน การรายงานผลการ
ดำเนินงานของปีที ่ผ่านมาตามแบบที่สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด 
หลายโรงเรียนไม่รายงานผลการดำเนินงานของปี
ที ่ผ ่านมา ตามแบบที ่สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด ส่ง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของ
ทุกปี 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      สาเหตุ 

 ขาดการกำกับติดตามการดำเน ินงานของ
สถานศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 
ข้อเสนอแนะ  
 เพื ่อให้การดำเนินการอุดหนุนค่าอาหาร
กลางว ันมีประส ิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล จึง
ขอให้ดำเนินการดังนี้ 

1. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สร้างความรู ้ความเข้าใจให้
เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ได ้ร ับมอบหมายเกี ่ยวกับบทบาท 
ภารกิจที ่เกี ่ยวข้องกับเงินอุดหนุน โดยเฉพาะ
บทบาทในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 
รวมทั้งควรจัดกิจกรรมให้ความรู้กับ 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      โรงเรียนเอกชนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงิน

อุดหนุนที่ได้รับแต่ละประเภทให้ชัดเจน 
       2. ให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาอกชน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพ่ือเป็นการป้องปรามการ
ทุจร ิตร ั ่วไหล ให ้โรงเร ียนที ่ ได ้ร ับเง ินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันถือปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับเงิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชน ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข การอุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
               2.1 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี 
“เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน..............” 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      2.2 มีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

   (1) คำขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันแบบ อวสช.1 แบบสำรวจความต้องการ
และจำนวนข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสามัญทั่วไป หรือ
แบบ อวสช.2 แบบสำรวจความต้องการและ
จำนวนข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางว ัน สำหร ับโรงเร ียนการกุศลและกรณี
โรงเร ียนมีนักเร ียนทุพโภชนาการ ให้ยื่ นแบบ 
อวสช.5 รายละเอียดข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะทุพ
โภชนาการและขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

    (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร    

    (3) สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
2.3 เมื่อโรงเรียนประเภทสามัญทั่วไป 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
      ได้รับเงินอุดหนุน ให้จัดทำรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ

เง ินอุดหนุนค่าอาหารกลางว ันต ิดประกาศให้
ผู้ปกครองทราบในที่เปิดเผยของโรงเรียน และไม่เก็บ
ค่าอาหารกลางวันจากนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน 

 2.4 โรงเรียนจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายใน 5 วันทำการนับ
จากวันที่ได้รับทราบการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน 

 2.5 เมื่อโรงเรียนได้รับโอนเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันแล้ว ให้ดำเนินการจัดอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการอย่างเพียงพอให้นักเรียนทันทีโดย 

(1) จัดทำแผนการบริหารจัดการอาหาร
กลางวัน 

(2) ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการ 
 ( 3 )  ก ำหนด เมนู อ าหารตาม คว าม

เหมาะสมของช่วงวัยและถูกหลักโภชนาการ 
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กิจกรรมการตรวจสอบ 
                  ทั ้งนี ้ให้โรงเรียนจัดเก็บหลักฐานการ

จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน และจัดทำบัญชี      
รายรับ-รายจ่ายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันพร้อม
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการรายงานผล
การดำเนินงานภายใน 30 มิถุนายน ของทุกปี 
            2.6 การจ ัดเก ็บร ักษาเง ินอ ุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้เก็บไว้ในบัญชี โดยเงินใน
บัญชีจะต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อ จัดหา หรือจัดทำ
อาหารกลางวันนักเรียนเท่านั้น ในกรณีที่เหลือจ่าย
หรือได้รับเงินดอกผลจากการนำเงินฝากธนาคาร
ให้คงไว้ในบัญชีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาหารกลางวันตามความจำเป็นและเหมาะสมโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ 

 2.7 โรงเร ียนต้องจัดทำบัญชีรายชื่อ
นักเรียนทุพโภชนาการและนักเรียนขาดแคลน 

 

  



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      อาหารกลางวันที ่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหาร

กลางวันในแต่ละภาคเรียนจำแนกตามรายชั้น
เรียน โดยให้โรงเรียนกำกับดูแลนักเรียน  ที่มี
ภาวะทุพโภชนาการอย่างใกล้ช ิด พร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาด้าน
ร่างกายของนักเรียน ทุพโภชนาการให้คณะ
กรรมการบริหารทราบทุกภาคเรียน 

              2.8 โรงเรียนรายผลการดำเนินงาน
ของปีที่ผ่านมาตามแบบท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด ส่ง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ภายใน 30 มิถุนายน ของทุกปี 

 

 

  



 

ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
4 ตรวจสอบการเบิก

จ่ายเงินโครงการให้
ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วง
สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 19) 

สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 

กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2565 

/ / 1. การรับเงินกู้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนผู้มีสิทธิ 
2. การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  
3. การส่งคืนเงินและการสรุปการจ่ายเงินเป็นไป
ตามท่ีกำหนด  
4. โรงเรียนรับเงินช่วยเหลือผา่นบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน หลาย
โรงเรียนผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองด้วย
วาจา ไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้ง
ผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียน 
5. หลายโรงเรียนไม่จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในกำหนด  
6. โรงเรียนจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองภายในกำหนด
ทุกแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่แต่งตั้งผู้จ่ายเงินเป็นไปตาม 
จำนวนที่กำหนด การจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง/ 

 



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      นักเรียนนั้น มีทั้งจ่ายเป็นเงินสดและโอนผ่านบัญชี 

ซึ ่งส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินสด แต่หลายโรงเร ียน
จ่ายเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนด บ้างก็จ่ายเงินโดย
ที ่ผ ู ้ปกครองไม่ได้ลงลายมือชื ่อร ับเง ิน บ้างก็
จ่ายเงินโดยไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
แนบ บางแห่งลายมือชื่อผู้รับเงินกับสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนที่แนบไม่สัมพันธ์กัน ในส่วน
การจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีผู ้ปกครองนั้น ไม่มี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
7. ในส่วนการส่งคืนเงินและการสรุปการจ่ายเงิน
โรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติเป็นไปตามที่กำหนด บาง
แห่งนำส่งเงินที ่ไม ่สามารถจ่ายให้ผ ู ้ปกครอง/
นักเรียนได้ ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด  
8.บางแห่งจัดทำแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ตามแบบที่
กำหนดแตจ่ัดทำแค่ชุดเดียว เพ่ือส่งสำนักงาน 

 

  



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการตรวจสอบ 
      ศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีจัดเก็บไว้ที่โรงเรียน  แบบ

สรุปการจ่ายเงินกู้โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

5 ตรวจสอบการกำกับ
ดูแลงานการเงิน งาน
บัญชี 

กลุ่มอำนวยการ กรกฎาคม 
2565 

/ / หน่วยงานไม่มีเงินสดในมือคงเหลือ ซึ ้งตรงกับ
รายการเงินสดคงเหลือในงบทดลองระบบ GFMIS 
ส่วนเงินฝากธนาคารหน่วยงานทำงบกระทบยอด
ครบถ้วนถูกต้อง 

 

6 ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมและการ
จ่ายเงินสวัสดิการค่า
เช่าบ้าน 

กลุ่มอำนวยการ กรกฎาคม 
2565 

/ / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีบุคลากรยื่นขอรับสิทธิ์
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 5 ราย ซึ่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอรับค่าเช่าบ้านไม่เรียบร้อย บาง
รายไม่ติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่าบ้าน บางราย
ผู ้มีอำนาจไม่ได้ลงนามในแบบขอรับค่าเช่าบ้าน 
(แบบ 6005) ส่วนที่ 2 การรับรอง 

 

               

  



ลำดับ เรื่อง 

แผนการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
หน่วยรับตรวจ ระยะเวลา 

เรื่อง ระยะเวลา 
/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

/ = เป็นไป   
ตามแผน 
X = ไม่

เป็นไปตาม
แผน 

กิจกรรมการให้คำปรึกษา 
1 การให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับเงินอุดหนุน
ค่าอาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนเอกชน
ในระบบ 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 
2564 

/ / ดำเนินการให้คำปรึกษาเกี ่ยวกับเง ินอุดหนุน
ค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 2 โรงเรียน โดยมีเรื่อง
และประเด็นที่ให้บริการ ดังนี้ 
- แนวทางการจัดซื้อนมภาคเรียนที่ 2/2564 
- โรงเรียนสามารถจัดซื้อนมรสอ่ืนได้หรือไม ่

 

     

 

     ลงชื่อ                  ผู้สรปุรายงาน 

                           (นางนิตยา  เหนี่ยวสกุล) 

                  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 


