
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ไตรมาส 1/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการประเมินความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง ส้ม แดง) 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1   
การเบิกค่า
รักษาพยาบาล 

 

2  
การเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทาง 

 
 

3 การเบิกค่าล่วงเวลา    

4 
การปลอมแปลง
ใบเสร็จรับเงิน 

  
 

5 
การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ 

  
 

6   การลักทรัพย์ กฟผ.  

7 
การเรียกรับเงิน
ช่วยเหลือให้เข้า
ท างานใน กฟผ. 

  
 

8 
การน าทรัพย์สิน 
กฟผ. ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 

หนวยงานที่ประเมิน : กองธรรมาภิบาล 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต  
โอกาส/ผลกระทบ มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง/สูงมาก 

สถานะของการด าเนินการจดัการความเสี่ยง  ยังไมไดด าเนินการ 

 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
ผลการด าเนินงาน 1. ควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

2. ประชาสัมพันธ์อุทาหรณ์ก่อนท าผิด/เตือนแล้วนะ/Audit 
Alert ในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวไม่กระท าผิด 

- ประชาสัมพันธ์อุทาหรณ์ก่อนท าผิดเรื่อง 
- ประชาสัมพันธ์เตือนแล้วนะ 
- ประชาสัมพันธ์ Audit Alert  

3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึก 

- ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการกระท าการทุจริตและบทลงโทษ 
ในการประชุมผู้บริหารระดับ 11 ขึ้นไป ทุกเดือน 

- ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการกระท าการทุจริตและบทลงโทษ 
ก่อนการอบรมทุกหลักสูตร 

 
 















กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 Refresher course for material handling system รุ่นที ่1 21 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
2 Refresher course for material handling system รุ่นที ่2 25 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
3 Simulator Team Work รุ่นที ่1 7-8 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
4 Simulator Team Work รุ่นที ่2 10-11 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
5 Simulator Team Work รุ่นที ่3 16-17 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
6 เตรียมความพร้อมส่ือ Digital ด้านเทคนิคเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้แม่เมาะปี 2562 รุ่นที ่1 7 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
7 เตรียมความพร้อมส่ือ Digital ด้านเทคนิคเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้แม่เมาะปี 2562 รุ่นที ่2 14 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
8 เตรียมความพร้อมส่ือ Digital ด้านเทคนิคเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้แม่เมาะปี 2562 รุ่นที ่3 15 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
9 เตรียมความพร้อมส่ือ Digital ด้านเทคนิคเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้แม่เมาะปี 2562 รุ่นที ่4 21 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
10 แนวทางการพฒันาหลักสูตรด้านเทคนิคและด้านพนักงานขบัเคร่ืองจกัรกล รุ่นที ่1 16 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
11 ผู้ให้สัญญาณมือแกผู้้บังคับปัน้จั่นและผู้ยดึเกาะวัสดุ 3-4 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมมาภิบาลในช่วงรอพิธีเปิด หรือกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม

กธช-ห.

กพส-ห.

กพสง-ห.

กพทฟ-ห.

ประจ าเดือน มกราคม 2562



รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมมาภิบาลในช่วงรอพิธีเปิด หรือกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม
ประจ าเดือน มกราคม 2562

12 เทคนิคการเป็นวิทยากรปัน้จั่น รุ่นที ่1 21-29 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 Fundamental of Transmission Line Maintenance วันที ่1 1-25 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
2 Transmission Line Inspection Muti-Rotor Wing Unmanned Aerial Vehicle 9-11 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
3 Transmission Line Inspection Muti-Rotor Wing Unmanned Aerial Vehicle 16-18 ม.ค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กธส-ห.

กรค-ห.

กบอ-ห.

กรอ-ห.



กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 Introduction to Python 20-22 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 การเตรียมค าขอสิทธบิตัรการประดิษฐ์และอนุสิทธบิตัร 26-27 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 เทคนิคการจดัท าส่ือเสริมการเรียนรู้ เพือ่ใช้กบัระบบ EGAT Learning Space รุ่นที ่2 4-5 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
2 Refresher course for material handling system รุ่นที ่3 4 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
3 Simulator Team Work รุ่นที ่5 5-6 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
4 Simulator Team Work รุ่นที ่7 14-15 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
5 Simulator Team Work รุ่นที ่8 20-21 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
6 หลักการท างานและการบ ารุงรักษา Condenser รุ่นที ่1 20 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
7 หลักการท างานและการบ ารุงรักษา Mechanical Draft Fan (PAF., FDF., IDF.) รุ่นที ่1 12 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
8 การท างานของระบบล าเลียงถา่นหินโรงไฟฟา้ MMRP1 (Part 1) รุ่นที ่1 13 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
9 การท างานของระบบล าเลียงถา่นหินโรงไฟฟา้ MMRP1 (Part 1) รุ่นที ่2 14 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
10 การท างานของระบบล าเลียงถา่นหินโรงไฟฟา้ MMRP1 (Part 1) รุ่นที ่3 21 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
11 ทบทวนผู้บังคับเครน (ปัน้จั่นอยู่กบัที่) ผู้ให้สัญญาณมือและผู้ยดึเกาะวัสดุ รุ่นที ่1 7 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กพทฟ-ห.

ประจ าเดือน กมุภาพันธ์ 2562
รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมมาภิบาลในช่วงรอพิธีเปิด หรือกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม

กธช-ห.

กพส-ห.

กพสง-ห.



ประจ าเดือน กมุภาพันธ์ 2562
รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมมาภิบาลในช่วงรอพิธีเปิด หรือกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม

12 ผู้ควบคุมการใช้ปัน้จั่น รุ่นที ่1 4-8 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
13 การพฒันาวิทยากรด้านเทคนิคบ ารุงรักษาโรงไฟฟา้แม่เมาะ (อรม.) Part 1 รุ่นที ่1 20-21 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
14 พฒันาทีมวิทยากรเพือ่ตอบสนองการท างานภายใต้ MOU (กฟผ.-สอศ.) รุ่นที ่1 13-14 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
15 เทคนิคการเป็นวิทยากรรถยก 14-16 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
16 การใช้เคร่ืองมือสอบเทียบมาตรวัดปริมาณและคุณภาพในปฏิบัติการรับ-ส่งกา๊ซธรรมชาติ

ให้กบัโรงไฟฟา้ของ กฟผ. (Gas Chromatograph Analyzer & Moisture Analyzers) รุ่นที่
 1

12-13 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 การบริหารจดัการเขต ระบบโครงขา่ยไฟฟา้ 4-8 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
2 IEC 61850 Substation 1-28 ก.พ. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กรค-ห.

กบอ-ห.

กรอ-ห.

กธส-ห.



กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- - - -

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 สัมมนา ระบบงานงบประมาณ (FM) 11-12 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
2 กระบวนการบริหารงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 12 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
3 การเชื่อมโยงข้อมูล GRI กับเป้าหมาย SDGs และการจัดการธุรกิจเพือ่สังคมเชิงกลยุทธ์ 

(ส าหรับผู้บริหาร
20-22 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 การผลิตส่ือแบบ E-Learning (รุ่นที ่1) 4-8 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
2 Steam Turbine Maintenance (รุ่น 1) 7-8 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
3 Performance Management Module (รุ่นที ่1) 12-13 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
4 RCA Module (รุ่น 1) 14-15 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
5 MAGNETIC PARTICLE TESTING  LEVEL II (MT) 25-29 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 เทคนิคการซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟา้และเคร่ืองจักรกลในงานสายพานเหมืองแม่เมาะ รุ่นที่ 1 12-14 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
2 Simulator Team Work รุ่นที่ 9 4-5 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
3 Simulator Team Work รุ่นที่ 11 11-12 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
4 Simulator Team Work รุ่นที่ 12 18-19 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

รายงานการด าเนินการตามแผนงาน เผยแพร่วิดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกบัธรรมมาภิบาลในช่วงรอพิธีเปิด หรือกอ่นเข้าสู่เนื้อหาในการอบรม

กธช-ห.

กพส-ห.

กพสง-ห.

กพทฟ-ห.
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5 OJT ระบบขนถ่ายเถ้าถ่านหนิและยิปซัม รุ่นที่ 2 11 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
6 OJT ระบบขนถ่ายเถ้าถ่านหนิและยิปซัม รุ่นที่ 3 20 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
7 OJT ระบบขนถ่ายเถ้าถ่านหนิและยิปซัม รุ่นที่ 4 21 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
8 Basic Maintenance Concept  รุ่นที่ 1 5 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
9 PID Tuning for Process Control รุ่นที่ 1 18-19 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
10 หลักการงานและการบ ารุงรักษา Boiler Pressure Parts รุ่นที่ 1 12 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
11 Basic Electrical and Instrument Maintenance  รุ่นที่ 1 20-21 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
12 การวเิคราะหค์วามเสียหาย Battery, Baterry charger & Inverter รุ่นที่ 1 5 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
13 การสัมมนากลุ่มวชิาชีพด้าน Boiler (CoP Boiler) รุ่นที่ 1 20-21 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
14 การท างานของระบบล าเลียงถ่านหนิโรงไฟฟา้ MMRP1 (Part 2) รุ่นที่ 1 5 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
15 การท างานของระบบผลิตน้ าโรงไฟฟา้ MMRP1 (Part 1) รุ่นที่ 2 6 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
16 การท างานของระบบผลิตน้ าโรงไฟฟา้ MMRP1 (Part 1) รุ่นที่ 3 11 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
17 ผู้บงัคับเครน (ปั้นจั่นอยู่กับที)่ ผู้ใหสั้ญญาณมือและผู้ยึดเกาะวสัดุ (รหสั 54) รุ่นที่ 1 18-22 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
18 เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดับหวัหน้างาน รุ่นที่ 1 20-21 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
19 อันตราย และวธิปีอ้งกันอันตรายจากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่  ส าหรับลูกจ้างที่ปฏบิติังานเกี่ยวกับรังสี 

รุ่นที่ 1
5 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

20 อันตราย และวธิปีอ้งกันอันตรายจากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่  ส าหรับลูกจ้างที่ปฏบิติังานเกี่ยวกับรังสี 
รุ่นที่ 2

6 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

21 Satatistic for Researcher รุ่นที่ 1 4-7 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
22 Satatistic for Researcher รุ่นที่ 2 18-21 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
23 ทบทวนผู้บงัคับเครน (ปั้นจั่นอยู่กับที)่ ผู้ใหสั้ญญาณมือและผู้ยึดเกาะวสัดุ รุ่นที่ 4 21 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 Power System Operation 1 4-8 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
2 ความรู้ด้านพื้นฐานด้านระบบส่ือสารข้อมูล 5-8 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กธส-ห.
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3 ทกัษะการทดสอบอุปกรณ์งานสถานีไฟฟา้แรงสูง (ระดับเบื้องต้น) 18-22 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี
4 Training for the Lineman Trainer 19-22 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 TQA/SEPA Criteria 18-20 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

1 ความรู้ ความเข้าใจ Lean / QCC / Kaizen 13 ม.ีค. สารคดีส้ัน ดอกไม้บาน ส่ือสารความดี

กอง
ล ำดบัที่ หลักสูตร ก ำหนดกำรอบรม วิดทิัศน์ธรรมมำภิบำลทีเ่ผยแพร่ หมำยเหตุ

- ไม่มี - -

กรค-ห.

กบอ-ห.

กรอ-ห.




