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คํานํา 

นโยบายรัฐบาลปจจุบันภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผลักดันใหการปองกันและ 

ปราบปรามทุจริตเปนวาระแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายใหดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) รวมท้ังสนับสนุนการใชเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสการดําเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือปองกันปญหาจาก

การทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการยุคปจจุบันสวนใหญ ซ่ึงเกิดจาก ผลประโยชนขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดํารงตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐ/ ขาราชการ หรือท่ีเรียกกัน

วา “ผลประโยชนทับซอน” จึงถือไดวาปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริต คอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง 

เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรม ดวย การใชอํานาจใน

ตําแหนงหนาท่ีการงานไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ จนทําใหเจาหนาท่ี รัฐเกิดการ

ละท้ิงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะขาดความเปนอิสระ เกิดความโลภในผลประโยชน สวนตน

ทําใหขาดความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวมและทําให 

ประโยชนหลักของหนวยงาน องคกร สถาบันและสังคมหรือชุมชน ตองสูญเสียไปไมวาจะเปนผลประโยชนทาง

การเงิน และทรัพยากรตางๆ คุณภาพการใหบริการความเปนธรรมในสังคม รวมถึงสูญเสียคุณคาอ่ืนๆ ของการเปน

เจาหนาท่ี รัฐ/ขาราชการอีกดวย องคการบริหารสวนตําบลหนองแก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีบทบาท

ในการขับเคลื่อน หนวยงานภาครัฐใหบริหารภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ

เปนเครื่องมือหนึ่งในการ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได จึงไดดําเนินการประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตในองคกรข้ึน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน แนวทางการปองกันผลประโยชน

ทับซอน เพ่ือเผยแพรความรู เก่ียวกับการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานไดรับทราบและ นํามายึดถือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมท่ีกําหนดไว เพ่ือเสริมสราง

จริยธรรมใน หนวยงาน และยังเปน การเผยแพรภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานใหเปนท่ียอมรับของสังคม อันจะ

นําพาไปสู ความสําเร็จตามวัตถุประสงค และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมสวนรวม และประเทศชาติ

บานเมืองตอไป 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองแก 

ความหมาย  

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การขัดกัน 

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน  

ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต  

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจ 

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2548  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดาน 

    1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

    2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

    3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ช่ือกระบวนการ/งาน : การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

ช่ือหนวยงาน : สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแก 

ผูรับผิดชอบ : นางอิทธิยา  คล่ําเงิน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทรศัพท :  056-982619 



ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

ข้ันตอนท่ี 1 นําขอมูลท่ีไดจากการเตรียมการในสวนรายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงาน

ของ 

กระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   ซ่ึงในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นยอมประกอบไปดวย

ข้ันตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามข้ันตอนท่ี 1 ใหทําการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ 

พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม

ของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทําการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบ

ความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ํา แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดําเนินงานท่ีไมไดอยูในข้ันตอนก็

เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว นําขอมูล

รายละเอียดดังกลาวลงในประเภทความเสี่ยงซ่ึงเปน Known Factor หรือUnknown Factor 

Known Factor  

 

ความเสี่ยงท้ังปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอนคาดหมาย 

ไดวามีโอกาสท่ีจะเกิดซํ้า หรือมีประวัติอยูแลว 

Unknown Factor  

 

ปจจัยความเสี่ยงมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา ในอนาคต 

ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

1 การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของ

ตนเองโดยตรง/ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตร

สหาย/การรับผลประโยชนโดยตรง/การรับสินบน 

  

  

2 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาท่ีการงาน/

การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว/การนําขอมูล

อันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 

  

  

 

ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณทุจริตท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต

เทานั้นและควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 

- ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน หรือคาดวาจะเกิดซํ้าสูง มีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง      

  Known Factor 

- หากไมเคยเกิดหรือไมเคยมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวา มี   

  โอกาสเกิดข้ึนใหใสเครื่องหมาย  ในชอง Unknown Factor 



- หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 2 ใหนําขอมูลจากตารางท่ี 1 มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน 

ชองไฟสีจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 

• สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ํา 

• สถานะสีเหลือง :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได 

• สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนการท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน 

ภายในองคกร มีหลายข้ันตอนจนยากตอการควบคุมหรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตาม 

หนาท่ีปกติ 

• สถานะสีแดง :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจัก 

ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรือสมํ่าเสมอ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ

ของตนเองโดยตรง/ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิท

มิตรสหาย/การรับผลประโยชนโดยตรง/การรับสินบน 

    

2 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาท่ีการ

งาน/การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว/การ

นําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชน

สวนตัว 

    

 

ตารางท่ี 2 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 1 นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามสี 

ไฟจราจร 

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา 

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

- สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 



- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเส่ียง (Risk Level Matrix) 

ข้ันตอนท่ี 3 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ท่ีเปนสีสมและสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวมซ่ึงไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ท่ีมีคา 1 – 3 คูณดวยระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1 – 3 เชนกัน โดยมีเกณฑการใหคา ดังนี้ 

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอน 

นั้นเปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทําการปองกันไมดําเนินการไมได   

คาของ MUST คือ คาท่ีอยูในระดับ 3 หรือ 2 

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวา 

กิจกรรมหรือข้ันตอนนัน้เปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ 

SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ 1 เทานั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัตินั้นเก่ียวของ

กับผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตรภาคีเครือขาย คาอยูท่ี  2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจาย 

เพ่ิม Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบดานการเรียนรูองคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2  

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ระดับความจําเปน

ของการเฝาระวัง 

3   2   1 

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

3   2   1 

คาความเส่ียงรวม

จําเปน x รุนแรง 

1 การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ

ของตนเองโดยตรง/ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิท

มิตรสหาย/การรับผลประโยชนโดยตรง/การรับสินบน 

2 2 4 

2 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาท่ี

การงาน/การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว/

การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใช

ประโยชนสวนตวั 

2 2 4 

ตารางท่ี 3       นําขอมูลท่ีมีสถานะความเสี่ยงในชองสีสมและสีแดง จากตารางท่ี 2 มาหาคาความเสี่ยงรวม 



                    (ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณดวยระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ข้ันตอนท่ี 4 ใหนําคาเฉลี่ยรวม (จําเปน x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุมการ 

ทุจริตวามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ 

จัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการไดทันทีทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี 

     ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 

พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญมีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 

ออน : จัดการไมไดหรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/ 

        ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

ตารางท่ี 4 ตารางการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 

คาความเสี่ยง

ระดับต่ํา 

คาความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง

ระดับสูง 

1 การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทาง

ธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใชตําแหนงไปชวยเหลือ

ญาติสนิทมิตรสหาย/การรับผลประโยชน

โดยตรง/การรับสินบน 

พอใช ้    

2 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนง

หนาท่ีการงาน/การนําทรัพยสินของหนวยงานไป

ใชสวนตัว/การนําขอมูลอันเปนความลับของ

หนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 

พอใช ้    

 

 

ตารางท่ี 4      ใหนําคาเฉลี่ยรวม (จําเปน x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุมความ 

                   เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงเรื่องท่ีทํา 

                   การประเมิน (ดี/พอใช/ออน) เพ่ือประเมินวาความเสี่ยงการทุจริตมีคาความเสี่ยงอยูระดับใด 

                   จะไดนําไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง 

 

 



 

 

ตารางท่ี 5       ตารางแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการขัดกันระหวางประโยชนสวน     

                    บุคคลกับประโยชนสวนรวม 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

1 การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทาง

ธุรกิจของตนเองโดยตรง/ใชตําแหนงไปชวยเหลือ

ญาติสนิทมิตรสหาย/การรับผลประโยชน

โดยตรง/การรับสินบน 

1. เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองแก ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ี 

เก่ียวของ ดังนี้ 

 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 

ใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 

 – มาตร า 103 แหงพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. 2542 

 - ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาบรรณ

ของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.  2543 

2. จัดทําหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ กรณีท่ีเปน 

ประเด็นความเสี่ยงขององคกร เก่ียวกับการใชอํานาจ

หนาท่ี/การใชดุลพินิจ ของเจาหนาท่ี และเผยแพร

ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีไดรับ ทราบอยางท่ัวถึง 

เพ่ือยึดถือเปนแนวทางการดําเนินการท่ีถูกตอง และ

เปนมาตรฐานความเขาใจตรงกันเปนไปใน ทิศทาง 

เดียวกัน 

3. ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตอง 

ตระหนักและใหความสําคัญ รวมท้ังกํากับดูแล 

ตรวจสอบติดตาม มิใหผูใตบังคับบัญชากระทํา 

การใดๆ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน 

ใด เพ่ือปองกันความ เสี่ยงอันอาจ เกิดจาก 

ผลประโยชนทับซอน 



 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

2 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนง

หนาท่ีการงาน/การนําทรัพยสินของหนวยงานไป

ใชสวนตัว/การนําขอมูลอันเปนความลับของ

หนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 

1. จัดทําระเบียบ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ 

คูมือเก่ียวกับการใชทรัพยสิน ฯ และเผยแพร 

ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีไดรับทราบอยาง 

ท่ัวถึง เพ่ือยึดถือเปนแนวทางการดําเนินการท่ี 

ถูกตองและเปนมาตรฐานความเขาใจตรงกัน 

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ดําเนินการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 

สรางความตระหนักรูเพ่ือปรับทัศนคติ 

ปรับเปลี่ยนแนวคิด สรางฐานคิดในการ 

แยกแยะประโยชนสวนตนกับประโยชน 

สวนรวม ใหแกเจาหนาท่ีครอบคลุมทุกระดับ 

3. ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับตอง 

ตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องการใช 

ทรัพยสินฯใหเปนไปเพ่ือประโยชนตอราชการ 

รวมท้ังปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหแก 

ผูใตบังคับบัญชา และสอดสองดูแล มิใหเกิด 

กรณีดังกลาว ท้ังนี้ หากพบวาผูใตบังคับบัญชา 

มีการกระทํากรณีนี้ จะตองพิจารณาปรับปรุง 

แกไขใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมเพ่ือ 

ประโยชนสูงสุดตอราชการ 

 

 

 

 

 


