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ตามที ่ ครม. ไดม้มีตอินุมตัใิหใ้ชม้าตรการป้องกนัคอรร์ปัชนัในรปูแบบทีไ่มเ่คยมมีาก่อนในประเทศ
ไทย คอื “ขอ้ตกลงคุณธรรม (IP)” และ “โครงการเพื่อความโปรง่ใสในโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ของภาครฐั 
(CoST)” ทัง้สองเป็นมาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการของภาครฐั โดยการมสี่วนรว่มคดิ
รว่มตรวจสอบของประชาชน ซึง่มลีกัษณะเป็นมาตรการที ่ “บงัคบัใหเ้ปิดเผย” ดว้ยรปูแบบ วธิกีารและใหม้ี
การเปิดเผยในระดบัทีม่ากเพยีงพอตามมาตรฐานสากล 

ถงึวนันี้มมีต ิ ครม. ใหใ้ชข้อ้ตกลงคุณธรรมแลว้  31 โครงการมมีลูค่ารวมกนัประมาณ 4 - 5 หมืน่
ลา้นบาท และยงัมมีตใิหใ้ชม้าตรการ CoST กบัโครงการขยายสนามบนิสุวรรณภูม ิเฟสสอง เป็นโครงการน า
รอ่งมลูค่าประมาณ 5 - 6 หมืน่ลา้นบาท เท่ากบัว่ามาตรการสรา้งความโปรง่ใสทัง้สองนี้ จะเขา้ไปมบีทบาท
ป้องกนัคอรร์ปัชนัตามโครงการต่างๆ ของรฐัทีใ่ชว้งเงนิงบประมาณรวมกนัประมาณ 1 แสนลา้นบาท 

บทความนี้ตอ้งการอธบิายถงึหลกัการและวธิดี าเนินงานตามมาตรการทัง้สองโดยสงัเขป ดงันี้ 

 

1. ข้อตกลงคณุธรรม : การป้องกนัคอรร์ปัชนัในโครงการขนาดใหญ่ภาครฐั 

ข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact : IP) คอื การตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัและผู้

ต้องการเข้าร่วมการจดัซ้ือจดัจ้างในโครงการลงทุนต่างๆ ของรฐั ว่าจะปฏิบติัหน้าท่ีของตนโดย

ซ่ือสตัยส์จุริต ไม่มีการเรียกรบัสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด รวมทัง้จะต้องเปิดเผยข้อมลูโครงการท่ี

ส าคญัในทุกกระบวนการให้โปร่งใสโดยยอมรบัให้มีบคุคลท่ีสามท่ีมาจากภาคประชาสงัคมเข้ามามี

ส่วนร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างนัน้ๆ ตัง้แต่เร่ิมเขียนทีโออาร ์ (TOR) จน

ส้ินสดุโครงการ  

 องคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิ (Transparency International) เป็นผูเ้สนอแนวคดิขอ้ตกลงฯ นี้

และไดถู้กน าไปใชแ้ลว้กว่า 300 โครงการ ใน 15 ประเทศทัว่โลก เช่น เยอรมนันี เมก็ซโิก และปากสีถาน 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นตน้มา จนเกดิคุณูปการช่วยใหม้กีารประหยดังบประมาณของรฐัและท าใหส้งัคม

                                                           
1 เลขาธกิาร องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย), 3 สงิหาคม 2558 



ไดร้บัประโยชน์อยา่งคุม้ค่าจากเงนิภาษทีีเ่สยีไป ทีส่ าคญัยงัช่วยสรา้งความมัน่ใจในระบบการแขง่ขนัทาง

การคา้ทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งและสรา้งความเชื่อมัน่ของประชาชนในการลงทุนของรฐั 

 ขอ้ตกลงคุณธรรมทีใ่ชใ้นแต่ละประเทศนัน้ มกีารก าหนดรายละเอยีดแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ในกรณี

ประเทศไทย เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมต้น เราจึงต้องสร้างความเข้าใจสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัและให้

เวลาเพ่ือปรบัตวัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัขาดความแน่ชดัว่ายงัมีข้อขดัข้องทางกฏระเบียบ

และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องเพียงใด ดงันัน้จงึมกีารลดความเขม้ขน้ของขอ้ตกลงฯ ลงบา้ง เช่น ไม่มบีทลง 

โทษผูฝ้า่ฝืนขอ้ตกลงนอกจากขอความรว่มมอืและใชก้ลไกอื่นๆ มาสนับสนุน และแทนทีจ่ะเรยีกบุคคลทีส่าม

นี้ว่า “ผูต้รวจสอบอสิระจากภายนอก” (Independent External Monitor) เหมอืนในต่างประเทศซึง่มอี านาจ

ในลงมตใินทีป่ระชุม ไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทไปจนถงึสัง่ใหห้ยดุหรอืยกเลกิสญัญาได ้ กม็าใชค้ าว่า “ผู้

สงัเกตการณ์” (Observer) ทีม่อี านาจในการตรวจสอบ ใหค้วามเหน็ ใหก้ารสนบัสนุนขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์

และใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัสู่สาธารณะตามเงือ่นไขทีต่กลงไว้ 

 

กลไกส าคญัของข้อตกลงคณุธรรม ประกอบดว้ย  

1. สร้างความโปร่งใสในการด าเนินโครงการดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์และเพยีงพอ ในรปู 

แบบทีเ่หมาะสม  

2. การปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัของหน่วยงานราชการต่อเอกชนผูส้นใจเขา้มสี่วนรว่มในการจดัซือ้

จดัจา้งฯ ขณะทีเ่อกชนผูร้ว่มประมลูงานกต็อ้งมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท าใหก้ารจดัซือ้จดัจา้งนัน้ๆ ด าเนิน 

ไปดว้ยความโปรง่ใส ตรงไปตรงมา  

3. สร้างการมีส่วนร่วมคิดร่วมตรวจสอบของประชาชน ผ่านคณะผูส้งัเกตการณ์ (Observer) ที่

เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมแีบบแผน เป็นอสิระและซื่อสตัยส์ุจรติ 

4. การมีเจตนารมยร่์วมกนัของทุกฝา่ยทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยซื่อสตัยส์ุจรติ โปรง่ใสและรบัผดิชอบ 

บนพืน้ฐานทีเ่ขา้ใจและไวว้างใจซึง่กนัและกนั ทัง้ฝ่ายเจา้หน้าทีข่องรฐั นกัธุรกจิและภาคประชาชน 

เพื่อประโยชน์ในวนัขา้งหน้าของส่วนรวม 



ผูส้งัเกตการณ์ มสีทิธเิรยีกดขูอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการอย่างเตม็ทีแ่ละแมว้่าผูส้งัเกตุการณ์จะไม่มี

อ านาจในการใหคุ้ณใหโ้ทษ แต่ตอ้งสามารถตัง้ขอ้สงัเกตต่อสิง่ทีค่ลุมเครอืหรอืพฤตกิรรมทีส่งสยัหรอืเหน็ว่า

อาจน าไปสู่การทุจรติได ้ เพื่อใหม้กีารชีแ้จงหรอืปรบัปรงุแกไ้ขตามกรณี รวมถงึท ารายงานและส่งเรือ่ง

รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐั เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ง. ป.ป.ท. หรอื สตง. เป็นตน้  

 

ท่ีมาของผูส้งัเกตการณ์ 

ผูส้งัเกตการณ์จะคดัเลอืกจากผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ดร้บัการยอมรบัในเรือ่งความสามารถ ความรบัผดิชอบ

และความซื่อสตัย ์โดยสรรหามาจาก  

1. สถาบนั หรอื องคก์รวชิาชพีในสาขาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ เช่น สภาหอการคา้ไทย สภา

อุตสาหกรรม วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งฯ สมาคมสถาปนิกสยามฯ 

สภาวชิาชพีนกับญัช ีสมาคมธนาคารไทย เป็นต้น  

2. สถาบนัวชิาการและองคก์รต่างประเทศทีม่พีนัธะกจิในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั   

3. ภาคประชาสงัคม องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ และองคก์รสมาชกิ 

 

ผลประโยชน์ในระยะยาว 

บทเรยีนความส าเรจ็จากการใชข้อ้ตกลงคุณธรรมในหลายๆ ประเทศพบว่า การตดิตามตรวจสอบ

ของภาคประชาชนจะช่วยกดดนัและสรา้งวธิกีารท างานอยา่งมเีหตุผลของผูเ้กีย่วขอ้งว่า อะไรคุม้ อะไรไมคุ่ม้ 

อะไรถูกตอ้ง อะไรทุจรติ ซึง่จะน าไปสู่การพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ข้อตกลงคณุธรรมและผูส้งัเกตการณ์มิได้แทรกแซงให้เกิดความล่าช้าหรือเพ่ิมต้นทุนในการ

ด าเนินโครงการและไม่ใช่ยาวิเศษท่ีจะช่วยป้องกนัหรือรบัประกนัว่าการด าเนินโครงการนัน้ๆ จะ

ปลอดจากคอรร์ปัชนัโดยส้ินเชิง แต่เป็นการเร่ิมต้นวฒันธรรมการด าเนินโครงการของรฐัอย่าง

โปร่งใสและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมตรวจสอบ เป็นการสร้างความชอบธรรมและ

ความเช่ือมัน่ในการด าเนินโครงการเพ่ือการพฒันาประเทศของรฐับาล 

  



2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครฐั (CoST) 

คอสตเ์ป็นแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการคอรร์ปัชนัในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาค 

รฐั โดยมุ่งสร้างความโปร่งใสด้วยการ “วางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสมและเพียง 

พอ” เก่ียวกบัโครงการก่อสร้างต่างๆ ของรฐัสู่สาธารณชนในทุกๆ ระยะส าคญัของการด าเนินงาน 

คอสต ์เป็นมาตรการเชงิป้องกนัทีจ่ะสรา้งพืน้ทีเ่พื่อการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และสรา้งการมสี่วน
รว่มระหว่างรฐั ผูร้บัเหมาและประชาชน ใหเ้กดิขึน้อยา่งเหมาะสมและชอบธรรมภายใตก้ฎหมายและกตกิาที่
ยอมรบัรว่มกนั 

ขัน้ตอนส าคญัของมาตรการนี้เริม่จากการศกึษาสภาพแวดลอ้ม (Scoping Study) ทีเ่กีย่วกบัการ

จดัซือ้จดัจา้งและภาคการก่อสรา้งของประเทศ เช่น กฎหมาย กฏระเบยีบและมาตรการตรวจสอบของรฐัทีม่ ี

อยู ่ เช่น การก าหนดราคากลาง e-Auction, EGP. การควบคุมการก่อสรา้ง ขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยงานของรฐั

และผูเ้กีย่วขอ้งในธุรกจิก่อสรา้งความตื่นตวัและความสามารถในการรบัรูข้องภาคประชาสงัคม รวมทัง้ช่อง 

ทางการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นไปได ้ เพื่อทีจ่ะท าใหส้ามารถวางระบบใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์และ

มากเพยีงพอทีจ่ะจดัท ารปูแบบและวธิกีารการน าเสนอทีเ่หมาะสม งา่ยต่อการท าความเขา้ใจ วเิคราะหแ์ละ

ตดิตาม รวมทัง้อาจมกีารประเมนิสภาพปจัจบุนั (Current Level) ของการเปิดเผยขอ้มลูโครงการก่อสรา้ง

ภาครฐัในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นจดุอา้งองิทีใ่ชป้ระเมนิความเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาการของความโปรง่ใสทีเ่กดิ 

ขึน้เมือ่เริม่ใชม้าตรการนี้ 

คอสต ์ ตอ้งการใหเ้กดิพนัธะของทุกฝา่ยในการเปิดเผยขอ้มลูเพื่อความโปรง่ใสและความรบัผดิชอบ 

โดยการมสี่วนรว่มตดิตามตรวจสอบของภาคประชาชน ทีจ่ะช่วยใหเ้งนิลงทุนของรฐัเกดิความคุม้ค่ามากทีสุ่ด 

โดยเชื่อว่าความโปรง่ใสทีเ่กดิขึน้จะช่วยสนบัสนุนการพฒันาโครงการเป็นนไปอย่างรอบคอบ ขณะทีก่ระบวน 

การตรวจสอบจากสาธารณะ หากสามารถตรวจพบความผดิปกตใิดๆ กจ็ะสามารถเอาผดิกบัผูเ้กีย่วขอ้งและ

น าไปสู่การแกไ้ขปรบัปรงุเพื่อพฒันาโครงการใหด้ขีึน้ การเขม้งวดกวดขนัจากทุกฝา่ยจะช่วยขดัเกลาโครง 

การตลอดจนหน่วยงานเจา้ของโครงการใหด้ าเนินงานต่อไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและลดขอ้ผดิพลาดได ้ 

โครงการคอสต ์รเิริม่โดย Department for International Development ของรฐับาลองักฤษ ภายใต้

การสนับสนุนจากธนาคารโลก เมือ่ปี พ.ศ. 2550 โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งกลไกและมาตรฐานการ

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการก่อสรา้งภาครฐัขึน้ในประเทศต่างๆ ทัง้นี้ในระยะเริม่ตน้ คอสตไ์ดถู้กน าไปใชท้ัง้ใน

ประเทศทีม่รีายไดต้ ่า เช่น มาลาว ีแทนซาเนียและแซมเบยี ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เช่น องักฤษและเยอรมนั 



ประเทศทีเ่พิง่ผ่านพน้ความขดัแยง้ทางสงัคม เช่น เอธโิอเปียและกวัเตมาลา  ประเทศทีภ่าคประชาสงัคมมี

บทบาทอยา่งมาก เช่น ฟิลปิปินส์ รวมทัง้ประเทศทีภ่าคประชาสงัคมมบีทบาทน้อยมากอยา่งเอธโิอเปียและ

เวยีดนาม เป็นตน้ ท าใหพ้บว่ากลไกและมาตรฐานเหล่านี้สามารถน าไปปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มอนั

หลากหลายของแต่ละประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ี คอสตจ์งึไดพ้ฒันาบทบาทมาเป็นองคก์รสากลทีค่อยใหค้วาม

ช่วยเหลอืแก่ประเทศใดกต็ามทีต่อ้งการน ากลไกและมาตรฐานไปใชใ้นการสรา้งความโปรง่ใสในโครงการ

ก่อสรา้งภาครฐัของประเทศอยา่งในปจัจบุนั 

องคก์รคอสตส์ากล จะคอยใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคและประสบการณ์จากผูเ้ชีย่วชาญแก่

ประเทศต่างๆ ในการวางกลไกและมาตรฐานของการเปิดเผยขอ้มลูไปจนกว่ากลไกและมาตรฐานเหล่านัน้จะ

ถูกแปรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบรหิารโครงการก่อสรา้งสาธารณะของรฐั กฎหมายและวฒันธรรมของ

ประเทศนัน้ๆ และกลายเป็นวถิปีฏบิตัอิยา่งยัง่ยนื 

 

กลไกการด าเนินงาน 

การด าเนินงานในแต่ละประเทศจะอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดย “คณะกรรมการมาตรการสรา้งความ

โปรง่ใสในโครงการก่อสรา้งภาครฐั” ซึง่เป็นคณะผูแ้ทนของผูม้สี่วนไดเ้สยีจากการด าเนินโครงการ (Multi-

Stakeholder Group - MSG) ซึง่ประกอบไปดว้ยตวัแทนของภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม โดย

คอสตจ์ะเป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหผู้แ้ทนของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ เหล่านี้ สามารถมาท างานรว่มกนัเพื่อขบั 

เคลื่อนสิง่ทีเ่ป็นวตัถุประสงคร์ว่มของทุกฝ่ายอยูแ่ลว้คอืการลดความสญูเสียจากการบริหารจดัการท่ีผิด 

พลาดหรือด้อยประสิทธิภาพ การรัว่ไหลจากคอรร์ปัชนั รวมทัง้ท าให้เงินงบประมาณของประเทศถกู

ใช้จ่ายไปอย่างมีคณุค่าสงูสดุ  

ในแต่ละโครงการก่อสรา้งทีใ่ชม้าตรการคอสต ์ คณะกรรมการฯ (MSG) จะแต่งตัง้คณะท างาน

ประจ าโครงการท่ีเรียกว่า “คณะบริหารความโปร่งใสของโครงการ (Assurance Team - AT)” ดงันัน้

การทีค่ณะรฐัมนตร ีไดม้มีตใิหโ้ครงการขยายสนามบนิสุวรรณภูม ิเฟสสอง ตอ้งด าเนินการตามมาตรการนี้ ก็

จะตอ้งมกีารตัง้คณะท างาน (AT) คณะหน่ึงทีม่คีวามเป็นอสิระและเป็นผูม้ปีระสพการณ์เพื่อท าหน้าทีใ่นการ

บรหิารใหเ้กดิกระบวนการในการศกึษา ตดิตาม วเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินงานของ

โครงการ ตดิตามการเปิดเผย รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู แลว้จดัท าใหเ้ป็นหมวดหมูใ่น



รปูของภาษาหรอืขอ้มลูทีเ่ขา้ใจง่ายเพื่อใหทุ้กคนสามารถอ่านท าความเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนครบถว้น แลว้ส่ง

ให ้MSG และทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบก่อนทีจ่ะเผยแพรสู่่สาธารณะ 

MSG จะใหก้ารสนบัสนุนและจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญทีค่อยสนบัสนุนการท างานและตดิตามตรวจสอบ

ของ AT ในกรณทีีพ่บความพยายามใดๆ หรอืการกระท าใดทีล่ะเมดิขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขของโครงการ จะมี

การรายงานเหตุใหส้าธารณชนไดท้ราบเพื่อมารว่มระดมความรูใ้นการตดิตามตรวจสอบเพิม่เตมิหรอืใหข้อ้ 

เสนอแนะหรอืรว่มกนักดดนัแทรกแซงตามแต่กรณี 

เนื่องจากขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการหนึ่งๆ มกัมเีป็นจ านวนมาก ซบัซอ้น และมาจากหลากหลายแหล่ง 

หรอืบางครัง้เป็นขอ้มลูทางเทคนิคทีย่ากต่อการท าความเขา้ใจ บางครัง้กพ็บว่าขอ้มลูทีถู่กเผยแพร่จากภาค 

รฐันัน้อาจถูกตกแต่งจนดสูวยงามเกนิจรงิหรอืกวา้งและเตม็ไปดว้ยหลกัการ แต่อาจพบว่ายงัขาดขอ้มลูบาง 

อยา่งทีม่คี่ามคีวามส าคญัและจ าเป็นหรอืบางครัง้ขอ้มลูนัน้กถ็ูกสรา้งขึน้โดยขาดความรบัผดิชอบของบางคน 

ดงันัน้จงึส าคญัมากทีผู่ใ้หข้อ้มลูตอ้งมคีวามจรงิใจ ใหค้วามรว่มมอืและเหน็ความส าคญัของการใหชุ้ดขอ้มลูที่

ถูกตอ้งเหมาะสม มุง่ใหเ้กดิประโยชน์รว่มกนั มใิช่ใหแ้ต่เพยีงเพื่อตอบค าถามหรอืสกัแต่ว่าจ าตอ้งให้ 

 

ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น  

จากประสพการณ์ทัว่โลกพบว่าการเปิดเผยใหส้าธารณชนไดท้ราบความเป็นไปและร่วมแสดงความ

คดิเหน็ต่อโครงการอยา่งต่อเน่ืองครอบคลุมตัง้แต่ เป้าหมาย รปูแบบ การลงทุน วธิกีารด าเนินการ 

เทคโนโลยแีละระยะเวลาทีใ่ช ้ จะช่วยใหป้ระชาชนเกดิความเชื่อใจเกดิการยอมรบัและสรา้งความรว่มมอืแบบ

ยดืหยุ่นต่อโครงการของรฐัจนน าไปสู่การพฒันาไดอ้ยา่งยัง่ยนืได ้ 

ประเทศยงัไดร้บัประโยชน์ เช่น การลงทุนจะมคีวามคุม้ค่ายิง่ขึน้ โครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีุณภาพมาก

ขึน้ การประหยดังบประมาณจนมเีหลอืเพยีงพอทีจ่ะน าไปใชใ้นภาระกจิทางเศรษฐกจิและสงัคมอื่นตลอดจน

สรา้งความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนต่อการท าธุรกจิในประเทศ อนึ่งเนื่องจากการก่อสรา้งในภาครฐัมกีารใชเ้งนิ

เป็นจ านวนมหาศาลและมผีูเ้กีย่วขอ้งจ านวนมาก โครงการคอสตจ์งึมสี่วนช่วยส่งเสรมิโครงการปฎริปูอื่น 

เช่น การบรหิารงบประมาณหรอืกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งไดเ้ป็นอยา่งด ี

ความส าเรจ็ของคอสตท่ี์ส าคญัย่ิงในวนัน้ี คือ การเร่ิมต้นของวฒันธรรมในการด าเนิน

โครงการของภาครฐัอย่างโปร่งใสและเปิดกว้าง ยอมรบัการมีส่วนร่วมคิดร่วมตรวจสอบโดยภาค

ประชาชน เกิดมาตรฐานการท าธรุกิจอย่างรบัผิดชอบของภาคธรุกิจ เกิดค่านิยมใหม่ จิตส านึกใหม่

ของประชาชนท่ีใส่ใจในสมบติัของชาติและอนาคตของประเทศ  


