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ตัวช้ีวัด 21. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) 

ค านิยาม ที่มา 
 ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI)คือ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชั่นมากที่สุด)–
100(คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด) จัดท าโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติของประเทศเยอรมนีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นและมีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก 
 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2. ความรับผิดชอบ (Accountability)  ประเมินจากความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
 3. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์
โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base) บนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 5. คุณธรรมในการท างาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
การประเมินหน่วยงานเพื่อส่งผลต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย 
(CPI) 
 กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลข้อ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ และใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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 หากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกระทรวงสาธารณสุข มี
ค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 จะส่งผลต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของ
ประเทศไทยดีขึ้น  
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานทั้ งส่วนกลางและส่วนภู มิภาคในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กระทรวง
สาธารณสุข จึงขอให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา 

เกณฑ์เป้าหมาย ส่วนที่ 1จัดเก็บข้อมูลประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ตามแบบประเมิน Evidence 
Base Integrity & Transparency Assessmentในไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2558) 
 เกณฑ์การให้คะแนน:  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
30 40 50 60 70 

 
ส่วนที่ 2เตรียมรองรับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ท. (ประมาณเดือนเมษายน ถึงเดือน
ตุลาคม 2558) 
 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 
 

80–100     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 

60–79.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 

40–59.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปาน
กลาง 

20–39.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 

0–19.99      คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

เงื่อนไข : หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน Evidence Base Integrity & 
Transparency Assessmentเพื่อปรับปรุงและพัฒนา และเตรียมรองรับการประเมินเต็ม
รูปแบบจากส านักงาน ป.ป.ท. ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และหน่วยงานแนบเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ตามข้อค าถาม ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ท. ประมาณเดือนตุลาคม 2558 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลาง จ านวน 9 กรม 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส่วนที่ 1 
 จัดเก็บข้อมูลประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ตามแบบประเมิน Evidence 
Base Integrity & Transparency Assessment ในไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2558) 
ส่วนที่ 2 
 เตรียมรองรับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ท. (ประมาณเดือนเมษายน ถึงเดือน
ตุลาคม 2558)ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessmentเป็น
การประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี(1 
ตุลาคม 2557–30 กันยายน 2558) เกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม (Integrity Culture) 
และคุณธรรมในการท างน (Work Integrity) ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย์ 
 2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เป็น
การประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐใน
ร อบ 1 ปี ( 1  ตุ ล า คม  2 557 –30  กั น ย า ยน  2 558 )  เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
(Transparency) ค ว าม รั บ ผิ ด ชอบ  ( Accountability)  แ ล ะกา รทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น 
(Corruption)  ใช้วิ ธีการส ารวจโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  ( Face-to-Face 
interview) 
 3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency 
Assessmentเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม ( Integrity 
Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมินโดยแนบ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงานทั้งนี้ 
เก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557–30 กันยายน 2558) 

แหล่งข้อมูล แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 3 เครื่องมือ 
ประกอบด้วย 
 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessmentเป็น
การประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี 
 2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessmentเป็น
การประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐใน
รอบ 1 ปี  
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 3) แบบประเมินEvidence Base Integrity & Transparency 
Assessmentเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม ( Integrity 
Culture) ของหน่วยงานภาครัฐ 

รายการข้อมูลที่ 1 ส่วนที่ 1 
A1 = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบประเมิน Evidence 
Base Integrity & Transparency Assessment มากกว่าร้อยละ 50  
ส่วนที่ 2 
A2 = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 50 

รายการข้อมูลที่ 2 ส่วนที่ 1 
B1 = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA 
ส่วนที่ 2 
B2 = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA 

สูตรค านวณตัวชี้วัด ส่วนที่ 1= (A1/B1)  100 

ส่วนที่ 2= (A2/B2)  100 

ระยะเวลาประเมิน ส่วนที่ 1 ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ตามแบบประเมิน Evidence Base 
Integrity & Transparency Assessmentประเมินตนเองในไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 
2558) 
ส่วนที่ 2 เตรียมรองรับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ท. (ประมาณเดือนเมษายน ถึงเดือน
ตุลาคม 2558)  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน   
Baseline Data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  

2555 2556 2557 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA ) 

ร้อยละ - - N/A 

หมายเหตุ หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน Evidence Base Integrity & 
Transparency Assessment เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เตรียมรองรับการประเมินเต็ม
รูปแบบจากส านักงาน ป.ป.ท. ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ์/ระดับการท างานที่คาดหวังแต่ละไตรมาส 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มีแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- ระเบียบคณุธรรมตาม
เกณฑ์จริยธรรม 

การปฏิบัตติามแผน หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 
Evidence Base Integrity 
& Transparency 
Assessment ในเดือน
มิถุนายน 2558 

เตรียมหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ให้ครบถ้วน 
ในไตรมาสทื4่  
ส่งส านักงาน ป.ป.ท. 
ประมาณเดือนตุลาคม 
2558 

 

  
วิธีการประเมินผล ครั้งที่ 1 ประเมนิตนเองเพื่อปรับปรงุและพฒันา ตามแบบประเมิน Evidence Base Integrity 

& Transparency Assessmentประเมินตนเองในไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2558)ดังนี้
   - ประชุมชี้แจงแนวทางและระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมแบบประเมินฯ ทั้ง 3 เคร่ืองมือ ส าหรับ
หน่วยงานและคู่มือค าอธิบายการตอบแบบประเมนิ 
ครั้งที่ 2 เตรียมรองรับการประเมนิจากส านกังาน ป.ป.ท. ดังนี ้
  1. ประชุมการเตรียมและตรวจหลักฐานเชิงประจักษ ์
  2. จัดส่งข้อมูลให้ส านักงาน ป.ป.ท. (ประมาณเดือนเมษายน 2558) ดงันี้ 
   -รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด จ านวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน    
   - รายชื่อเจ้าหนา้ที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจา้งของหน่วยงานตามจ านวนที่ผูป้ระเมนิ
ก าหนด    
   - รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มสี่วนได้เสียกับหนว่ยงานตามจ านวนทีผู่ป้ระเมนิก าหนด 
   - ตอบและส่งแบบประเมนิเชงิประจักษ์ (แบบประเมนิ Evidence Base) พร้อมทัง้
แนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามส าหรับหน่วยงานให้ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด(ประมาณ
เดือนตุลาคม 2558)   
  3. อุทธรณ์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ เบื้องตน้ ตามระยะเวลาทีผู่้
ประเมนิก าหนด(ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2558) 
  4. รับผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนนิงานของหน่วยงาน (ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2558) 
 

เอกสารสนับสนุน แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 3 เครื่องมือ 
ประกอบด้วย 
 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment  
 2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment 
 3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2590 1330    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 81 931 5388 
E Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 

นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2590 1330    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1931 5388 
E Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2590 1330    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1931 5388 
E Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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หัวข้อ ธรรมาภิบาล โปร่งใส ทุจริต 
ประเด็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารสุข 

ประเด็น มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ การรายงานผล 
ธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส และป้องกัน
การทุจริต 

1) หน่วยงาน ได้แก่ รพช./รพท./รพศ. และ สสจ.จัดท าเกณฑ์
การปฏิบัติงานในหน่วยงานทีส่อดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 การจัดซื้อยา แล้วเสร็จ
ภายใน 31 ธันวาคม 2557 
 

1) เกณฑ์การปฏิบัติงานในหนว่ยงานที่
สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการสง่เสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557  

1. หน่วยงาน รพช./รพท./รพศ. รายงานผลการ
ด าเนินงานส่งไปที่ สสจ. และ  

 สสจ.รวบรวม ประมวลผลภาพรวมของ
หน่วยงานในสังกัดแตล่ะจังหวัด ส่ง
รายงานไปที่เขตสุขภาพ (ฟอร์ม สสจ.1) 

 เขตสุขภาพ ประมวล รวบรวม ภาพเขต
สุขภาพ ส่งรายงานไปที่ ส านักบริหารการ
สาธารณสุข (สบ.รส.) พร้อมส าเนาสง่ให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) (ฟอร์ม เขต
สุขภาพ 1) ภายในวันที่ 15 มกราคม 
2558 

๒) หน่วยงาน ได้แก่ รพช./รพท./รพศ. และ สสจ. จัดท าแผน
จัดซื้อ จัดจ้าง ยา , วัสดุ 5 กลุ่มได้แก่ ยา วัสดุการแพทย์ วัสด ุ 

ทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดสุ านักงาน แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

๒) แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ยา , วัสดุ 5 
กลุ่ ม ได้แก่  ยา  วั สดุการแพทย์  วั สดุ      
ทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และวัสดุส านักงานเป็นรายหน่วยงาน 
 

2. หน่วยงาน รพช./รพท./รพศ. รายงานผลการ
ด าเนินงานส่งไปที่ สสจ. และ  

 สสจ.รวบรวม ประมวลผลภาพรวมของ
หน่วยงานในสังกัดแตล่ะจังหวัด ส่ง
รายงานไปที่เขตสุขภาพ (ฟอร์ม สสจ.2) 

 เขตสุขภาพ ประมวล รวบรวม ภาพเขต
สุขภาพ ส่งรายงานไปที่ ส านักบริหารการ
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ประเด็น มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ การรายงานผล 
สาธารณสุข (สบ.รส.) พร้อมส าเนาสง่ให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) (ฟอร์ม เขต
สุขภาพ 2) รายไตรมาส โดยครั้งแรกให้
รายงานภายในวนัที่ 15 มกราคม 2558 

3) หน่วยงาน ได้แก่ รพช./รพท./รพศ. และ สสจ. ด าเนินการ
วิเคราะห์การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การปฏิบัตงิานที่หน่วยงานได้
จัดท าขึ้นมา (ตามข้อ 1) ปีละ 2 คร้ัง เพื่อปรับปรุงและพฒันา 

 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Management) 

 การวางระบบก ากับการควบคุมภายใน( Internal 
Control)/การตรวจสอบภายใน(Internal Audit) 

 แผนการด าเนินงาน รวมถึงการประเมินตนเองเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา    

 

3) มีการรายงานผลการวิเคราะห์ ฯปีละ 2 
คร้ัง 

3. หน่วยงาน รพช./รพท./รพศ. รายงานผลการ
ด าเนินงานส่งไปที่ สสจ. และ  

 สสจ.รวบรวม ประมวลผลภาพรวมของ
หน่วยงานในสังกัดแตล่ะจังหวัด ส่ง
รายงานไปที่เขตสุขภาพ (ฟอร์ม สสจ.3) 

 เขตสุขภาพ ประมวล รวบรวม ภาพเขต
สุขภาพ ส่งรายงานไปที่ ส านักบริหาร
การสาธารณสุข (สบ.รส.) พร้อมส าเนา
ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) (ฟอร์ม 
เขตสุขภาพ ๓) 
คร้ังที่ 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2558 
คร้ังที่ 2 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

 
ข้อมูล :  7มกราคม 2558 


