
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.63)
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4)
ไตรมาส ๓

(เม.ย.-มิ.ย.๖4)
ไตรมาส ๔

(ก.ค.-ก.ย.๖4)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านการทุจริต

กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตส านึก และแรงจูงใจท่ีดีของบุคลากรกระทรวงแรงงานด้านการป้องกันการทุจริต

1 กิจกรรมบุคคลต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต
 - กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น

จ านวนบุคคลของหน่วยงานท่ีได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ จ านวน 2 คน

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูและเป็น
ขวัญก าลังใจต่อบุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต

กบค. กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นของกรมการจัดหางาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้แก่
 นางสาวอารยา ชัญถาวร และนางวิไล 
วิสุทธิพันธ์ุ
รวมจ านวน 2 คน

จ านวนบุคลากรของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานท่ีได้รับความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต 100 คน

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
กฎหมาย การเงิน การคลัง และวินัย
ข้าราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการด าเนินการ

มีแผนด าเนินการไตรมาสท่ี 3

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมการจัดหางาน ประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

กบค.2 กิจกรรมปรับฐานความคิด สร้าง
จิตส านึกค่านิยมของบุคลากรให้
ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดระเบียบ /
การทุจริต
 - โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้าน
วินัยและความรับผิดทางละเมิด
เจ้าหน้าท่ี

1) เพ่ือให้บุคลากรให้มีความรู้เร่ือง 
กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการเงิน การคลัง วินัย และด้าน
การต่อต้านการทุจริต
2) เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึก
ด้านการป้องกันทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้กับบุคลากร

ช่ือหน่วยงาน กรมการจัดหางาน สถานท่ีต้ัง กรุงเทพมหานคร
ช่ือผู้ประสานงาน นางสาวณฐกันต์ เกาเต๊ะ โทรศัพท์ 0 2245 1996
จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2564 รวม 11 โครงการ
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2564 รวม - บาท

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาท่ีด าเนินการ



ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.63)
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4)
ไตรมาส ๓

(เม.ย.-มิ.ย.๖4)
ไตรมาส ๔

(ก.ค.-ก.ย.๖4)
ผลการด าเนินการ

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาท่ีด าเนินการ

กลยุทธ์ท่ี 2 การก าหนดแนวคิด  แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต
1 มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ป้องกันและลดความเส่ียงในการ
เกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
เร่ือง กระบวนการจัดส่งคนหางานไป
ท างานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ
การจ้างงานแรงงานต่างชาติ (EPS)

มาตรการ/กระบวนงาน/งานในภารกิจ
ของหน่วยงานในการเสริมสร้างการ
ป้องกันการทุจริต อย่างน้อย 1 
กระบวนงาน

วางมาตรการ/กระบวนงาน/งานใน
ภารกิจเพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และป้องกันการทุจริต

กบค./กรต. จัดท าแผนความเส่ียงการทุจริต เร่ือง 
กระบวนการจัดส่งคนหางานไปท างาน
สาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้าง
งานแรงงานต่างชาติ (EPS) เรียบร้อย
แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
ขับเคล่ือนมาตรการตามแผน
จ านวน 1 มาตรการ

2 โครงการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
หรือจัดท าคู่มือการป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานมีการเผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพันธ์หรือจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

เพ่ือเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์หรือ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร

กบค. อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงช่องทาง
การร้องเรียน ร้องทุกข์ และจัดท าเป็น
ส่ือประชาสัมพันธ์



ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.63)
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4)
ไตรมาส ๓

(เม.ย.-มิ.ย.๖4)
ไตรมาส ๔

(ก.ค.-ก.ย.๖4)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องกันการทุจริต
๑ กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - System)
- โครงการตรวจสอบผู้เดินทางไป
ท างานและกลุ่มเส่ียงท่ีจะลักลอบไป
ท างานต่างประเทศ

จ านวนระบบ/ช่องทางการ
ให้บริการของหน่วยงานท่ี
ได้รับการสร้าง/ปรับปรุง/
พัฒนา อย่างน้อย 1 ระบบ

๑. เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
๒. ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงาน
๓. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

ศทส. ด าเนินการจัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
ตามสัญญาเลขท่ี 319/2564 ลงวันท่ี 
31 มีนาคม 2564 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเก็บข้อมูลความต้องการของ
ระบบ
จ านวน 1 ระบบ

2 กิจกรรมเผยแพร่บทความ/คู่มือ/
มาตรการ/แนวปฏิบัติผ่านระบบ
สารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างการรับรู้
การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้กับบุคลากรในสังกัด

เผยแพร่บทความ/คู่มือ/
มาตรการ/แนวปฏิบัติผ่าน
ระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 
1 เร่ือง

บุคลากรมีความรู้และมีจิตส านึก
ยับย้ังการกระท าความผิดและ
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

กบค. แจ้งเวียนแนวค าพิพากษาของศาล
ปกครองกรณีการกระท าผิดวินัยท่ีน่าสนใจ
จ านวน 1 เร่ือง

3 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณการเงิน การบัญชีและ
พัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่ความรู้/
แนวทาง/มาตรการในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การเงินการบัญชีและพัสดุ
การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 อย่างน้อย 1 คร้ัง

เพ่ือลดปัญหาการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง

สลก. เผยแพร่เร่ืองการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การเงินและบัญชี จ านวน 14 เร่ือง และ
เร่ืองการบริหารการจัดซ้ือ จัดจ้างภาครัฐ 
จ านวน 6 เร่ือง
จ านวน 1 คร้ัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
ผลการด าเนินการ

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้



ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.63)
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4)
ไตรมาส ๓

(เม.ย.-มิ.ย.๖4)
ไตรมาส ๔

(ก.ค.-ก.ย.๖4)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
ผลการด าเนินการ

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกันการทุจริต

การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้อย่างน้อย 2 คร้ัง

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
ของเจ้าหน้าท่ีป้องกันการทุจริต

กบค. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คลังเคร่ืองมือป้องกันการทุจริต เม่ือวันท่ี 
15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสุโกศล 
จ านวน 2 ราย
2. ประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านทาง Facebook 
ของส านักงาน ป.ป.ช เม่ือวันพุธท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 2 ราย
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือผลักดันและ
บูรณาการติดตามการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทย เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ณ 
โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน 
จ านวน 2 ราย
รวมจ านวน 3 คร้ัง



ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.63)
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4)
ไตรมาส ๓

(เม.ย.-มิ.ย.๖4)
ไตรมาส ๔

(ก.ค.-ก.ย.๖4)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
1 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต จ านวน 10 
คน

เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีภายใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์กร

กบค. 1. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 
(ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๓ ผ่านทาง 
Facebook ของส านักงาน ป.ป.ช. 
จ านวน 2 คน เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 
2563
2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน เพ่ือยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต จ านวน 10 
คน เม่ือวันท่ี 15 และ 17 กุมภาพันธ์
 2564 ณ อาคารกระทรวงแรงงาน
รวมจ านวน 12 คน

บุคลากรได้รับความรู้ในการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในการท างาน จ านวน
 100 คน

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
การท างานและน าหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ท างาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
ผลการด าเนินการ

2 โครงการพัฒนาองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการ
ทุจริต

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรน าหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในการ
บริหารองค์กร

กบค. มีแผนด าเนินการไตรมาสท่ี 3 - 4

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้



ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.63)
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖4)
ไตรมาส ๓

(เม.ย.-มิ.ย.๖4)
ไตรมาส ๔

(ก.ค.-ก.ย.๖4)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
ผลการด าเนินการ

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้

3 การเพ่ิมประสิทธิภาพคู่มือส าหรับ
ประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.
 2558

ความส าเร็จของกระบวนงาน
ตามคู่มือท่ีได้รับการพิจารณา
ทบทวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ผู้บริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโดยมีธรร
มาภิบาล

กพร. อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนคู่มือ
ของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
จ านวน 26 กระบวนงาน 29 คู่มือ 

กลยุทธ์ท่ี 3 บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
1 กิจกรรมบูรณาการข้อมูลสถิติการ

ทุจริตเพ่ือเผยแพร่และรณรงค์ลด
การให้และรับสินบน

การเผยแพร่ข้อมูลการทุจริต
และร่วมรณรงค์ลดการให้และ
รับสินบนของหน่วยงาน 1 คร้ัง

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสถิติการ
ทุจริตแก่เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
และร่วมกันรณรงค์ลดการให้
และรับสินบน

กบค. เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ กรมการจัดหางาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 
เดือน
จ านวน 1 คร้ัง



ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖4)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖4)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีความโปร่งใส

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต
1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร "กระทรวงแรงงาน
โปร่งใสไร้ทุจริต" ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันการ
ทุจริต อย่างน้อย 2 คร้ัง

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันการทุจริตของ
กระทรวงแรงงาน

กบค. 1. ประชาสัมพันธ์งานวันต่อต้าน
คอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) ปี 
๒๕๖๓ ของส านักงาน ป.ป.ช. 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการจุด
กระแสสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต #
ไม่ทนคนโกง
รวมจ านวน 2 คร้ัง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างภาพลักษณ์ท้ังหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
1 โครงการเข้าร่วมประกวด/กิจกรรม

เพ่ือรับรางวัลด้านการป้องกันการ
ทุจริต

การเข้าร่วมประกวดเพ่ือ
รับรางวัลด้านการ
ป้องกันการทุจริต อย่าง
น้อย 1 คร้ัง

เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่หน่วยงาน

กบค. เข้าร่วมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
จ านวน 1 คร้ัง

2 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88

1. ยกระดับความโปร่งใสและ
คุณธรรมในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน
2. สร้างความเช่ือม่ันในการเป็น
องค์กรท่ีมีการด าเนินกิจการอย่าง
มีธรรมาภิบาลต่อสังคมและ
ผู้รับบริการ

กบค. ผลการประเมินมีก าหนดประกาศใน
ไตรมาสท่ี 4 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
จัดท าข้อมูลเข้ารับการประเมิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
ผลการด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

ผลส าเร็จ



ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖4)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๖4)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
ผลการด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

ผลส าเร็จ

3 ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 
บุคลากรในการต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

การประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมผ่าน
เว็บไซต์ จ านวน 1 คร้ัง

๑. เพ่ือสร้างค่านิยมองค์กร
โปร่งใส ไร้ทุจริต ให้ผู้บริหาร 
บุคลากร และส่วนราชการ
๒. ผู้บริหารและบุคลากรตระหนัก
รู้ภัยปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน

กบค. 1. ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง 
นโยบายการให้และรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี
 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2. ประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง 
มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันท่ี 
14 มกราคม พ.ศ. 2563
รวมจ านวน 2 คร้ัง


