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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
*************************** 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จึงได้ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือแจ้งให้ 
สภา และประชาชนต าบลทุ่งสงได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ต่อไป ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561 

 

วิธี สุภาพ 

(นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม 
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งสง 

เมื่อวันท่ี  เดอืน มกราคม พ.ศ. 2561 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  ข้าพเจ้า นายวิธี สุภาพ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ขอรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 
ซึ่งผลการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

“อบต.ทุ่งสง เป็นองค์กรสาธารณชน พร้อมมุ่งม่ันพัฒนา แหล่งข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้ อยู่คู่คุณธรรม” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาต าบลทุ่งสง จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
    1.1  การด าเนินการด้านถนน 
    1.2  การด าเนินการด้านระบบน้ าและประปา 
    1.3  การด าเนินการด้านไฟฟ้า   

2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
    2.1  การด าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
    3.1  การด าเนินการด้านการศึกษา 
    3.2  การด าเนินการด้านศาสนาศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
    3.3  การด าเนินการด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ 
    3.4  การด าเนินการด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    3.5  การด าเนินการด้านกีฬาและยาเสพติด 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
     4.1  การด าเนินการด้านการป้องกันและควบคุมโรค 

                 4.2  การด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและบริหารองค์กร ก าหนดแนวทางการพัฒนา    
                 5.1  การด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

     5.2  การด าเนินการด้านการปรับปรุงสถานที่และจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 6.  ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
6.1  การด าเนินการด้านการส่งเสริมและประหยัดพลังงาน 
6.2  การส่งเสริมด้านการเรียนรู้และจุดสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงาน 
6.3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมส าหรับครัวเรือน 
6.4 แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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นโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาต าบลทุ่งสง ได้ก าหนดแนวนโยบายในการ 
ปฏิบัติราชการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ไว้ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 11 ด้าน 
ใช้งบประมาณ 30,521,238.68 บาท  โดยมีรายละเอียดผลงานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ จ านวน 3 ด้าน งบประมาณ 
17,341,380 บาท 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ  16,972,800  บาท 
1.1 ถนนสายหลักก่อสร้างถนนลาดยาง / ถนนคอนกรีต 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 
โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกซิเด่-เขตต าบลฉวาง หมู่ที่ 
3,4 ต าบลทุ่งสง 

497,900 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางบุญธรรม-บ้านนายชวน สอนด้วง หมู่ที่ 2 
ต าบลทุ่งสง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

470,000 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชคชัย-เขตต าบลเขาขาว หมู่ที่ 6 ต าบล
ทุ่งสง  

455,000 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงศ์-เขตต าบลแก้วแสน 
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง 

470,000 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงชู หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง  494,000 
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักช้าง-ทุ่งใหญ่ (ซอยบ้านนายสมควร ชัยสิทธิ์) 

หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 
252,000 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายคล่อง วิสัย-เขตต าบลแก้วแสน หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง  497,500 
8 ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกหนองน้ าขาว-เขตต าบลปริก หมู่ที่ 3  497,500 
9 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี-ห้วยพล (ม.1,5,6) และแยกบ้านนางสุนีย์ นุ่นทอง 

ถึงเขตต าบลปริก หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง  
499,000 

10 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 41 ถึง ถนนหลักช้าง-สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง  494,000 
โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคลุ้ม-เขตต าบลปริก หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 478,000 
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่ายจากบ้านนางพรรณี-โคกเคียน หมู่ที่ 4 

ต าบลทุ่งสง 
473,000 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสวาท ศรีวิลัย และแยกบ้าน
นายเกษม จ านงจิตร์ หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 

463,000 

 



- 4 - 
1.2 ถนนสายหลักก่อสร้างถนนลาดยาง / ถนนคอนกรีต (ต่อ) 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 
โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาม 1 หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง 495,000 
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี สุขราษฎร์-เขตต าบลแก้วแสน  หมู่

ที่ 7, 10 ต าบลทุ่งสง 
495,500 

16 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบนไส-เขตต าบลปริก  หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง 494,000 
17 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายผ่อน พงศ์ทองเมือง  หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 494,800 
18 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ-ห้วยพล-เขตต าบลปริก หมู่ที่ 5 (1,5,6) ต าบลทุ่งสง 2,794,400 

โครงการอุดหนุเฉพาะกิจ ประจ าปี 2560 
19 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดหนองดี หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 763,500 
20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสยูงปัก-คลองโอม 4,072,500 

รวม 15,651,100 

 

ถนนสายรอง 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 

โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคก หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 163,000 
2 โครงการปรับปรุงถนนสายศรีวังพัฒนา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง 429,000 
3 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุวิทย์-บ้านนายจวน อ าลอย 75,200 
4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 142,280 

โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญธรรม-เกาะพระ  หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง 72,300 
2 ปรับปรุงถนนสายเกาะฆ้อ-ห้วยพล-แยกเขตปริก หมู่ที่ 5, 6 ต าบลทุ่งสง 440,000 

รวม 1,321,780 

2. ด้านระบบน้ าและประปา งบประมาณ 213,500  บาท 

ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 
โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. 2560 

1 ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง 213,500 
รวม 213,500 
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3. ด้านไฟฟ้า งบประมาณ 155,000  บาท 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 

1 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 155,000 
รวม 155,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ จ านวน 3 ด้าน งบประมาณ 12,528,513 
บาท 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี งบประมาณ 253,453  บาท 
1.1 สังคม 

1.1.1 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม กิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 

1 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลทุ่งสง 13,086 
2 โครงการสนับสนุนหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย อบต.ทุ่งสง 680 
3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล

ทุ่งสง (อปพร.) 
11,880 

4 โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน อบต.ทุ่งสง 66,931 
รวม 92,577 

1.2 วัฒนธรรม 
      1.2.1 สนับสนุนวัฒนธรรม เช่น การกิน การอยู่ การพูด การแต่งกาย การคารวะ 

ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 
1 โครงการธรรมะสัญจรตามรอยพระพุทธศาสนา 0 
2 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 5,710 
3 โครงการลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอายุ 2,646 
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชนสืบสานพุทธศาสนา 13,770 

รวม 22,126 

1.3 ประเพณี 
1.3.1 สารทเดือนสิบ สงกรานต์ ลอยกระทง ชักพระบก หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก และกลอง 

ยาว (ศิลปินพื้นบ้าน) 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 

1 อุดหนุนงบประมาณการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ประจ าปี 2560 100,000 
2 อุดหนุนงบประมาณงานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช 38,750 

รวม 138,750 
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2. ด้านการศึกษา งบประมาณ 435,130 บาท 

2.1 สนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 

1 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9,400 
2 โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 12,120 
3 โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13,820 
4 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัวเด็ก) 385,900 
5 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,800 
6 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และคณะกรรมการสถานศึกษา 
8,090 

รวม 435,130 

3. ด้านทุน และสวัสดิการ งบประมาณ 11,839,930  บาท 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 255,630 
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 8,995,300 
3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 2,504,000 
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย  85,000 

รวม 11,839,930 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ จ านวน 2 ด้าน งบประมาณ 
429,315.68 บาท 
 1.  ด้านสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 
1 โครงการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2,303.68 
2 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน 14,970 

รวม 17,273.68 
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2.  ดา้นสุขภาพ 

ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 
1 โครงการป้องกันและก าจัดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด 1,220 
2 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 1,230 
3 โครงการป้องกันทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน 14,142 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอุบัติภัยเบื้องต้น 5,684 
5 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 5,000 
6 โครงการพัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ห่วงใยชุมชนทุกคนในครัวเรือน โดยใช้หลัก 3 อ 4,332 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าเด็กเยาวชนสุขภาวะ 95,222 
8 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 5,700 
9 โครงการป้องกันสุขภาพช่องปาก เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 15,172 
10 โครงการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 6,600 
11 โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 10,230 
12 โครงการสานฝัน สร้างชีวิตครอบครัว 32,040 
13 โครงการสตรีไทย ห่างไกลมะเร็ง 68,940 
14 โครงการวัยสูง มีสุข 38,670 
15 โครงการสุขภาพดี มีเอว ลดเสี่ยง ลดโลก 38,900 
16 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่า 13,850 
17 โครงการฝากครรภ์คุณภาพ 9,450 
18 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรในการดูแลเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน 13,850 
19 โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม. เรื่องสุขภาพในช่องปาก 12,160 
20 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 5,800 
21 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,850 

รวม 412,042 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและบริหารองค์กร ก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ จ านวน 2 ด้าน 
งบประมาณ  222,110  บาท 

1. ด้านข้อมูลข่าวสาร งบประมาณ  325,000  บาท 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
นาบอน ปี 2560 

15,000.- 

2 จัดท าวารสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 30,000 
3 โครงการขยายเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 14,200 

รวม 59,200 
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2. ด้านบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ 162,910  บาท 
2.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 

ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 
1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการระบบการปฏิบัติราชการ 25,000 
2 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 6,995 
3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
39,515 

4 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

10,050 

รวม 81,560 

 2.2 การด าเนินการด้านการปรับปรุงสถานที่และจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 5,350 
2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,000 
3 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 64,000 

รวม 81,350 
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ จ านวน 1 แนวทาง งบประมาณ 0  
บาท 

5.1 แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมส าหรับครัวเรือน 
5.1.1 ด้านพลังงาน งบประมาณ  0  บาท 

ล าดับที่ รายละเอียด งบประมาณ 
1 โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชด าริ 0 

รวม 0 
 

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561 


