
คํานํา  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน     

โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐานCOSO (The Committee     

of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ 

ป้องกันการทุจริตการบริหารงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็น 

ปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นีม้า   

ก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ     

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 –2564)  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ส่วนที่ 1  

บทนํา  

1. หลักการและเหตุผล  

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล

โดยการละเมิดต่อกฏหมายหรือจริยธรรมด้วยการใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน กระบวนการ

ตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะขาดความเป็น อิสระ ความ

เป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล ประโยชน์หลักของ

องค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 

คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอืน่ ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึง

ระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว

อีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็น

ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยัง

สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดย 

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐานCOSO (The Committee  of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 

ทับซ้อนการวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม

กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน 

 ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: S)  

หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลเุป้าหมายและพันธกิจใน ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ

เหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้และการปฏิบัติ ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่

สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธโ์ครงสร้างองคก์รและภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม

อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) 

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก

ระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ

ประสิทธภิาพประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

 



 

 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 

เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินเช่นการ บริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาด

ประสิทธภิาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง กับการเงินขององค์การเช่นการประมาณ

การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการ

วิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 

เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่ างๆโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน

ความไม่ทันสมัยหรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญา      

การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ  

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ เปลี่ยนแปลง

ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง การควบคุม  

ก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ

สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงสภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงาน

บริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผล

กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท้ังเจตน าและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ี  

หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัว เงินหรือทรัพย์สิน

ก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆท้ังในหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือ

การท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก

ทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากยึด ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึง

เกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและ จรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็น ระบบ

ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย จากการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็น

ส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ การขัดกันของ

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริต มากเท่านั้น 

 



 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการ วิเคราะห์

ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way  Commission) 

และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรยีนบ้านแก่งวิทยาการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและ ปัจจัย

เสี่ยงท่ีอาจเป็นเหตุ ท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ   

ไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประช าชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจรยิธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล  

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนด 

มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็น 

ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคดิ 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฏหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฏหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  

4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและ 

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง   

ต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนด

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์ ในเชิง

คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ เกณฑ์ระดับโอกาสที่

จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ  โอกาสที่เกิด  คําอธิบาย 

5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4  สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3  ป านกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2  น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ  โอกาสที่เกิด  คําอธิบาย 

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3  ป านกลาง  สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสมสม 

2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 
 



 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา

จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ

ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ลําดับ  ระดับความเส่ียง  ช่วงคะแนน 

1  ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน 

2  ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน 

3  ความเสี่ยงระดับป านกลาง(Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน 

4  ความเสี่ยงระดับต่ า(Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

 
 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีได้จาก การพิจารณาจัด ระดับ

ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และ ขอบเขต

ของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  

ระดับความเส่ียง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact)  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง  ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง  คะแนนระดับความเส่ียง  มาตรการกําหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก  
(Extreme) 

15-25 คะแนน  มีมาตรการลดและประเมิน
ซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม  

ป านกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง  

ต่ า(Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว  

 
 



 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 
2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียน

บ้านแก่งวิทยา มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 1) การ

พิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุ

คล ากรซึ่งมโีอกาสใชอ้ย่างไม่เหมาะสมสม คือ มกีาร เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้าง

อุปสรรค  

          - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน - 

การรับ – จ่ายเงิน  

- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย/ การจัดท าบัญชีทางการเงิน  

- การจัดซื้อจัดจา้ง และการจ้างบริการ  

- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค่า - 

การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดหาพัสดุ  

- การปฏิบัติงานของบุคากรท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  

- การจัดหาพัสดุ  

- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
- การเบิกค่าตอบแทน  

- การใช้รถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว  



 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  

- สูญเสียงบประมาณ  

- เปิดช่องทางให้บุคลากรท่ีใชอ้ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใชโ้อกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี - 

เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  

4) แนวทางการป้องความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   (1) 

การเสริมสร้างจิตส านึกใหบุ้คลกรของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  - 

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร   

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร   

 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น   

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม   

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด   

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง   

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


