แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
๑.

บทนา
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

ส่วนที่ ๒
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
๑. บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)

ภาคผนวก

(ร่าง)
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์

1

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. บทนา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด
๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ .ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการ
แก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น โดยการจัดทาแผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 มี
วัตถุประสงค์ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วมให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น
๓. ขั้นตอนการ...
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๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนา ประกอบด้วย
๑. บทนา
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)

ขั้นตอนการจัดทา...
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ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ดาเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลห้วยร่วม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
๔. ประโยชน์...
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๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 ซื้อตู้เหล็ก 2 บานประตู แบบทึบ จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานประตู แบบทึบ
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 61)
จานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท
2 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้
3 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 61)

4 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 61)

5 โต๊ะหมู่บูชา
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 61)

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้
ขนาดไม่น้อยกว่า ความสูง 152 ซม. ความกว้าง
87 ซม. ความลึก 40 ซม.
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้ๆ
ละ 6,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา สาหรับอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลห้วยร่วม
จานวน 1 ชุดๆละ 8,500 บาท

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครือ่ งขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
จานวน 1 เครือ่ ง

พ.ศ.2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2561
(บาท)
ดาเนินการ
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11,000.00 อบต.ห้วยร่วม สานักปลัด
7,900.00 อบต.ห้วยร่วม

สานักปลัด

11,000.00 อบต.ห้วยร่วม

สานักปลัด

12,000.00 อบต.ห้วยร่วม

สานักปลัด

8,500.00 อบต.ห้วยร่วม

สานักปลัด

พ.ศ.2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2561
(บาท)
ดาเนินการ
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000.00 อบต.ห้วยร่วม สานักปลัด

(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 62)
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จัดซื้อเครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI ขนาด 3,500 ANSI Lumens จานวน 1 เครือ่ ง
Lumens

พ.ศ.2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2561
(บาท)
ดาเนินการ
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,300.00 อบต.ห้วยร่วม สานักปลัด

(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 62)

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ที่

ครุภัณฑ์

1 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 62)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์(พร้อมติดตั้ง) สาหรับ
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตาบลห้วยร่วม

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.1 ประเภทครุภัณฑ์เครือ่ งดับเพลิง
ที่

ครุภัณฑ์

1 สายส่งน้าดับเพลิง
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 67)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง จานวน 1 สายๆละ
9,000 บาท

พ.ศ.2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2561
(บาท)
ดาเนินการ
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000.00 อบต.ห้วยร่วม สานักปลัด

พ.ศ.2562
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2561
(บาท)
ดาเนินการ
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9,000.00 อบต.ห้วยร่วม สานักปลัด
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์
ชนิดติดรถยนต์
ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์ (สาหรับรถบรรทุกน้าเอนก
ประสงค์)
2 เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่
ชนิดประจาที่
ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์ (สาหรับประจาศูนย์ อปพร.
ตาบลห้วยร่วม)

งบประมาณ
(บาท)
24,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

30,000

อบต.

งบประมาณ
(บาท)
9,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

1. ประเภทครุภัณฑ์เครือ่ งดับเพลิง
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

1 สายน้าดับเพลิง

รายละเอียดของครุภัณฑ์
สายน้าดับเพลิง จานวน 1 สาย

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
สานักปลัด

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

1 โต๊ะอนุบาลแบบพับพร้อมเก้าอี้
2 เครือ่ งเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3 ชั้นวางรองเท้า
4 ชั้นวางเก็บของ
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
โต๊ะอนุบาลแบบพับพร้อมเก้าอี้ จานวน 10 ชุด
มีไว้สาหรับแบ่งกลุ่มทากิจกรรมของเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลห้วยร่วม
เครือ่ งเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สาหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 ชุด แยกเป็น
-บ้านบ่อบอล - ป้อมปราสาทเจ้าหญิง
ชั้นวางรองเท้าสาหรับเด็กเล้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 60 คน
ชั้นวางเก็บของสาหรับเด็กเล้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เครือ่ งนอนและของใช่) จานวน 60 คน

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)
40,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

45,000

อบต.

สานักปลัด

19,000

อบต.

สานักปลัด

34,800

อบต.

สานักปลัด

1.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ่ ง

งบประมาณ
(บาท)
4,300

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษ A3
2 เครือ่ งสารองไฟ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ A3 จานวน 1 เครือ่ ง
เครือ่ งสารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จานวน
2 เครือ่ ง มีไว้ใช่ในการปฏิบัตรงานของกองช่าง

งบประมาณ
(บาท)
7,900

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

5,600

อบต.

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
กองช่าง
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