
 

 

 

 

 

1. กิจกรรมผ้าป่าสองแผ่นดิน ณ บริเวณแม่น้ำสองสี วัดโขงเจยีม 

วันที่ 26 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ บริเวณแม่น้ำสองสี วัดโขงเจียมอธิบดีกรมการปกครอง 
พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เป็นประธานกิจกรรมทอดผ้าป่าสองแผ่นดิน ตามโครงการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity)  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสำหรับการบูรณะวัดโขงเจียมซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
สองแผ่นดิน รวมทั้งสมทบทุนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งชาวไทยและชาวลาว
ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็ นเจ้าของพื้นที่ (Sense of 
Belonging) อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาในระดับภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ดำเนินการ
ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ กรมการปกครองได้แจ้งเวียนเชิญชวนบุคลากรร่วมทำบุญในกิจกรรม
ทอดผ้าป่าดังกล่าว เพ่ือเป็นการร่วมกันทำความดี มีจิตสำนึกแห่งการแบ่งปัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิตทิี่ 1 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 

 

 

2. กิจกรรมพัฒนาและสนับสนุนวัด 

กรมการปกครอง ได้มอบหมายให้สมาชิก อส. ปฏิบัติภารกิจพัฒนาวัดราชบพิธ ทำความสะอาด                  
เป็นประจำทุกสัปดาห์ และมีสมาชิก อส.บริการ ปฏิบัติการสนับสนุนวัดราชบพิธในเทศกาลงานในการจัดเตรยีม
สถานที่และอำนวยความสะดวกของการจัดงาน “สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยววัด” ในระหว่างวันที่ 9 – 17 
เมษายน 2565 

  

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิตทิี่ 1 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 

 

 

3. กิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระกุศล 

บุคลากรกรมการปกครอง จำนวน 7 ราย ได้ร่วมบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทและ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิต ิคุณ                       
เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชันษา ครบ 3 รอบ 36 ปี มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 19 พฤษภาคม 2565 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิตทิี่ 1 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 

 

 

4. โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ 

  กรมการปกครองได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ 76 จังหวัด จังหวัดละ 5,700 บาท และอำเภอละ 1,500 บาท                
รวมทั้งสิ้น 1,750,200 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญ
สากลของโลก ประจำปี ๒๕65 และเพ่ือให้บุคลากรสังกัดกรมการปกครองได้ปฏิบัติธรรมตามสมควร โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นทุก
จังหวัดและอำเภอได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิตทิี่ 1 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 

 

4. การอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

กรมการปกครอง ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวก
แก่ผู ้ที ่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ                        
และการแถลงข่าว ร่วมถึงการทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทาง                   
ไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม และทำหน้าที่ในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบ                  
พิธีฮัจย์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์หลอกลวง การเตรียมการขนส่งผู้โดยสารเที่ยวบิน                       
เช่าเหมาลำเพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2565 การให้บริการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ซึ่งผลิตโดยครัวฮาลาล HAL-Q รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ                       
ที่เก่ียวข้อง  

 

 

  

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิตทิี่ 1 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 

 

 

1. กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการปกครอง ขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืน                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพื ่อแก้ปัญหาความยากจนในระดับพื้นที ่ โดยมีการจัดตั้ง                      
ทีมพี่เลี้ยง ร่วมทำแผนครัวเรือนให้กับครัวเรือนยากจนที่เป็นกลุ่ มเป้าหมายในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้ตรงตามสภาพปัญหาที่แต่ละครัวเรือนกำลังเผชิญ ด้ วยระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) และระบบการสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน      
ของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นรายครัวเรือน ผ่านระบบ Thai QM เพื่อให้ทีมปฏิบัติการฯ ทีมพี่เลี้ยง มีข้อมูล                 
ที่เพียงพอในการวิเคราะห์ความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงประเด็น  

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิตทิี่ 2 ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 

 

 

2. โครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า”130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เป็น
ประธานในพิธีเปิด (Kick-Off) โครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า”130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบล
ปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (CLM ตำบลปางหินฝน) โดยมีปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวแม่แจ่ม เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิตทิี่ 2 ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 

 

 

กรมการปกครอง ได้รณรงค์ให้บุคลากรนำอาหารจากบ้านมารับประทานในสถานที่ทำงาน เพื่อเป็น                  
การลดค่าใช้จ่าย สร้างความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมหลักของชาติด้านความพอเพียง  

 

 

 

  

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิตทิี่ 2 ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 

 

 

 

1. โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) 

กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
(หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ส่งผลการประเมินฯ ระดับจังหวัดภายในวันที่                   
20 พฤษภาคม 2565 เพ่ือดำเนินการประเมินฯ ระดับเขตตรวจราชการกรมการปกครองและระดับภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิติที่ 3 ด้านหลักวิถีวัฒนธรรม 

 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย  
กรมการปกครองได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตจาก

ประเทศไทย อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดค่านิยมในการรักษาวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย ส่งเสริม
เอกลักษณ์ของชาติด้วยการรณรงค์ใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง “ผ้าไทย ใส่สนุก ทุกโอกาส”  โดยให้ข้าราชการ 
บุคลากร พนักงาน สังกัดกรมการปกครองสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคารและวันศุกร์ 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ 
 

มิตทิี่ 3 ด้านหลักวิถีวัฒนธรรม 

 

กรมการปกครองคุณธรรม 



 

 

 
กิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ 

เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางคุณธรรมเป้าหมาย กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักศาสนา 
1 โครงการเสริมสร้าง

จริยธรรม คุณธรรม 
เสริมสร้างความรัก
ชาติและเสริมสร้าง
วนิัยแก่คนในชาติ 

๑. เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 
๒๕65  
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาทของ
กรมการปกครอง 
ในการสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชา 
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 
๒๕65 
3.๓ เพ่ือให้บุคลากรสังกดักรมการ
ปกครองได้ปฏิบัติธรรมตามสมควร 

สน.ปท. 1.ประชาสัมพันธ์บทบาท
ของกรมการปกครอง  
ในการสนับสนุนกิจกรรม
งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชาวัน
สำคัญสากลของโลก 
ประจำปี ๒๕65 
2. จัดบุคลากรกรมการ
ปกครองร่วมขบวนอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุและ
บริการมวลชนที่เข้าร่วม
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาต ุ
3.จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
และรับฟังการบรรยายธรรม 
รวมทั้งการถวายภัตตาหาร
ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ ์
 

4,335,300 ไตรมาส  
1 - 4 

ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ 76 
จังหวัด จังหวัดละ 5,700 บาท และอำเภอ
ละ 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,750,200 
บาท เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในพื้นที่ 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมนำอาหาร

จากบ้านมา
รับประทานที่ทำงาน 

เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จา่ยของบคุลากร
กรมการปกครอง  
 

ทุกสำนัก/กอง บุคลากรกรมการปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายของ
บุคลากรกรมการปกครอง 

- ไตรมาส  
1 - 4 

ข้าราชการ บุคลากร พนกังาน ร้อยละ 70 
นำอาหารมารับประทานในที่ทำงาน เพื่อลด
ค่าครองชีพ  

กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรม ด้านหลักวิถีวัฒนธรรม 
1 โครงการคัดเลือก

หมู่บ้านเข้มแข็ง ตาม
แนวทางแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง 
(หมู่บ้าน อยู่เย็น) 

1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน คณะกรรมการ
หมู่บ้านคณะกรรมการกลาง
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง (อพป.) ให้สามารถ “บำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้านได้อย่างแท้จรงิ 
2. เพ่ือคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความ
เข้มแข็งและมีผลการดำเนินงาน
ดีเด่นในระดบัตำบล ระดับอำเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับ
ภาค นำมาประชาสัมพันธ์แนวคดิ
และผลงาน 
3. เพ่ือมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ
ให้แก่หมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่น  

สน.ปท. 1. ประชาชนและกำนนั 
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน
แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วย
ผู้ใหญบ่้าน จำนวน 
967,353 คน 
2. กำนนั ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการกลาง
หมู่บ้าน อพป. มีขวัญ
กำลังใจในการทำงาน เพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน 
3. มีการนำผลงานของ
หมู่บ้านที่มีผลการ
ดำเนินงานโดดเด่นในทุก
ภูมิภาคทั้งประเทศไป
ประชาสัมพันธ์แนวคิดและ
ผลงานให้สาธารณชนได้รับ

9,600,000 ไตรมาส  
1 - 4 

1. แจ้งจังหวัดดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้มแข็งฯ ระดับอำเภอและจังหวัด โดย
จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ 
4,157,900 บาท โดยมีกำหนดส่งผลการค
คัดเลือก ภายในวันที่ 20 พ.ค. 65  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ใน
ระดับเขตและระดับภาค  



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

ทราบอย่างแพร่หลาย 
4. สามารถสร้างแรงจูงใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้แก่หมู่บ้านที่มผีลงาน
โดดเด่น 

2 โครงการอำเภอ
คุณธรรม “ต้นแบบ” 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 
 

กำหนดให้อำเภอมีการขับเคลื่อนเป็น
อำเภอคุณธรรม โดยการร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายประชารฐั โดยกำหนด
เป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีที่อยากทำ” 

ศปท.ปค. 1. ร้อยละ 40 ได้รับการ
ประเมินอยู่ในระดับอำเภอ
คุณธรรม “ต้นแบบ” 
2. เกิดสังคมคุณธรรมที่มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
มีความสมานฉันท์ ยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนา 
 
 

- ไตรมาส  
2 - 4 

1. จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม 
“ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อให้ทุกอำเภอได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินอำเภอคุณธรรม 9 ข้อ 
ของคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน
ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคณุธรรม 
2. จัดทำเว็บไซต์ “อำเภอคุณธรรม” 
สำหรับการนำเข้าข้อมูลการประเมินอำเภอ
คุณธรรมของทุกอำเภอ  
3. ได้กบักับติดตามอำเภอในการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด โดยอำเภอ 878 อำเภอ ได้
ดำเนินการตามตัวชี้วัด 
 
 
 



 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) 

3 กิจกรรมสวมใส่ผ้า
ไทย 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และเป็นการสนับสนุนสินค้าที่ผลิต
จากประเทศไทย อันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดค่านิยมใน
การรักษาวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย 

ทุกสำนัก/กอง เกิดวัฒนธรรมองค์กรใน
การสวมใส่ผ้าไทย  
เป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานราชการอ่ืนและ
ประชาชนทั่วไป 

- ไตรมาส  
1 - 4 

1. กรมการปกครอง มีหนังสือ มท 
0301.1/ว 1303 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2564 เรื่อง ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
ด้วยการรณรงค์ใส่ผ้าไทย หรือผ้าพ้ืนเมือง 
“ผ้าไทย ใส่สนุก ทุกโอกาส” 
2. ข้าราชการ บุคลากร พนักงาน สังกัด
กรมการปกครองสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคารและวันศุกร์ 

 
                    


