
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) 

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม       

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
1 โครงการก่อสร้างอาคาร

ฟิตเนสบริเวณโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
เหมืองใหม่ หมู่ที่ 10 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้ า งอาคาร ฟิต เนส  บริ เ วณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เหมืองใหม่   
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร 

399,300 380,000 
 

กองช่าง ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

(วันที่ 13 มิ.ย.61) 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
เข้ากลุ่มบ้านนายพล       
คุ้มล้วนล้อม หมู่ที่ 2 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์     
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 108 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวลาดยาง
รวมไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร 

158,800 150,000 
 

กองช่าง ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
(วันที่ 4 พ.ค.61) 

 

3 โครงการก่อสร้าง           
รางระบายน้ า คสล.บริเวณ
กลุ่มบ้านนายชัชวาล 
จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ความยาวรวม     
30 เมตร 

69,600 - กองช่าง กันเงินเบิกตัดปี  
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
4 โครงการปรับปรุงถนนผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยคลอง
ขนนท์ หมู่ที่ 10 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  (Overlay)  ผิ วจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,080 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิว
ลาดยางรวมไม่น้อยกว่ า  4 ,320 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

1,628,300 790,000 กองช่าง ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

 

5 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยสามัคคี
เนรมิต หมู่ที่ 10 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Overlay)   ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 420 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิว
ลาดยางรวมไม่น้อยกว่ า  2 ,100 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

1,086,400 670,000 กองช่าง ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
(วันที่ 2 ส.ค. 61) 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
6 โครงการปรับปรุงถนนผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ถนนครูเอ้ือ 
สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) ผิวจราจรกว้าง 
5  เ มตร  ระยะทาง  280  เ มตร      
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิว
ลาดยางรวมไม่น้อยกว่ า  1 ,400 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

522,100 259,000 กองช่าง ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 
(วันที่ 30 ส.ค. 61) 

 

7 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า
แบบหอยโข่ง 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ฟ้าแบบหอยโข่ง 
จ านวน 2 เครื่อง 

60,000 - กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 

 

8 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณ
กลุ่มบ้านนางประไพ มียศ หมู่ที่ 1 
ต าบลเหมืองใหม่ อ า เภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

107,155 107,155 กองช่าง ด าเนินการแล้ว 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจย่ังยืน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตตาม
พระราชด าริ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอ
ดุลยเดชและโครงการตามพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ ฯ 

10,000 5,450 ส านักปลัด ด าเนินการ     
เมื่อวันที่              
6 กันยายน 2561 

 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

20,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัด บูรณาการร่วมกับ
กองการศึกษาตาม
โครงการรณรงค์เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแก่
เด็กและเยาวชน เมื่อ
วันที่ 12 ก.ค. 2561 

 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

20,000 27,200 
(งบประมาณ 

พมจ.) 

ส านักปลัด ด าเนินการวันที่     
28 มีนาคม 2561 
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก 
พมจ. 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม

การจัดท าแผนชุมชน 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
จัดท าแผนชุมชน 

10,000 - ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 

 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

10,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัด เนื่องจากบูรณาการ
ร่วมกับโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตตาม
พระราชด าริ  
เมื่อวันที่  
6 กันยายน 2561 

 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ 

10,000 - ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
7 ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจ

ช่วยเหลือป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

แผนงาน
การเกษตร 

ด า เนินงานตามโครงการส ารวจ
ช่วยเหลือป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

30,000 - ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากในการจัด
โครงการต้องขอ
ความร่วมมือจาก
ส านักงานเกษตร 
ในด้านวิชาการ ซ่ึง
ทางส านักงาน
เกษตรฯ ไม่สะดวก
ในการจัดท า
โครงการ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ 
แผนงาน
การศึกษา 

ด าเนินงานตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000 47,975 กองการศึกษา ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว เดือน ม.ค.61 

 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

แผนงาน
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด      
วัดอินทาราม ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 
2.1  เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว เงิน
ประกันสังคมและสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง
ผู้ดูแลเด็ก 

332,000 315,000 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

 

   2.2 ค่าจัดการเรียนการสอน  17,000 กองการศึกษา ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

 

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงาน
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(คนละ 2,000 บาท) 

4,000 - กองการศึกษา ปีงบประมาณ 61 
ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
4 ค่าอาหารเสริม (นม) แผนงาน

การศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็กชั้น ป.1 – ป.6 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ในเขตเทศบาล 

209,000 ครั้งท่ี 1 
99,996.60 
ครั้งท่ี 2 
95,930 
รวม 

195,926.6 

กองการศึกษา ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว  

 

5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ แผนงาน
การศึกษา 

- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน 

396,000 ครั้งท่ี 1 
198,000 
ครั้งท่ี 2 
194,000 

รวม 
392,000 

กองการศึกษา ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

 

6 เงินอุดหนุนเอกชน แผนงาน
การศึกษา 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กเลก็ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  
ในวัด วัดอินทราราม 

49,000 ครั้งท่ี 1 
20,000 
ครั้งท่ี 2 
18,000 
รวม 

38,000 

กองการศึกษา ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
7 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแก่เด็กและ
เยาวชน 

แผนงาน
การศึกษา 

ด าเนินงานตามโครงการรณรงค์เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่
เด็กและเยาวชน 

20,000 19,625 กองการศึกษา ด าเนินการ 
เมื่อวันที่  
12 กรกฎาคม 
2561 

 

8 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กและเยาวชน 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ด าเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน 

10,000 - กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากติดขัดด้าน
ระเบียบเบิกจ่าย 

 

9 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬานันทนาการชุมชนรู้รัก
สามัคคี 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ด าเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา
นันทนาการชุมชนรู้รักสามัคคี 

10,000 - กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากติดขัดด้าน
ระเบียบเบิกจ่าย 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
10 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก
และไข้สมองอักเสบ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ด าเนินงานตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้สมอง
อักเสบ 

10,000 - กอง
สาธารณสุขฯ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 

11 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
การป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ด าเนินงานตามโครงการรณรงค์การ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

5,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ด าเนินการโดยการ
ประชาสัมพันธ์ทาง
เสียงตามสาย 
 

 

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อบรมการป้องกันโรคเอดส์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ด าเนินงานตามโครงการอบรมการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

10,000 - กอง
สาธารณสุขฯ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แผนงาน     

งบกลาง 
สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาล
เหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ 

4,500,000 4,286,200 ส านักปลัด ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

 

14 เบี้ยยังชีพคนพิการ แผนงาน     
งบกลาง 

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพของเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 

800,000 618,400 ส านักปลัด ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

 

15 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แผนงาน     
งบกลาง 

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

5,000 - ส านักปลัด เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ไม่มี
ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
พ้ืนที่ 

 

16 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

แผนงาน     
งบกลาง 

จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ซึ่ง
เทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ฯ 

60,000 50,000 
 

ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 
เมื่อวันที่  
26 มิถุนายน 2561 

 



 


