
1   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 6  พ.ศ. 2564 
 

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แบบ ผ.02  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

จ านวน 3 โครงการ  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม 
1 โครงการ :  ก่อสร้างห้องน ้าห้องส้วมชายหญิง ศูนย์อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
วัตถุประสงค์ :  
เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการ
ด้าเนินงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
เป้าหมาย :  
ก่อสร้างห้องน ้าห้องส้วมชายหญิง จ้านวน 2 ห้อง ขนาด 2.50 x 
2.80 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลเวียงสา  เลขท่ี  
3/2564)  
งบประมาณ 
ปี 2561 :         - 
ปี 2562 :         - 
ปี 2563 :         -  
ปี 2564 :         - 
ปี 2565 :   128,000   บาท 
ตัวชี วัด :  ขนาดพื นที่ก่อสร้าง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการ
ด้าเนินงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ได้ใช้ห้องน ้าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและสะอาด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากเทศบาลต้าบลเวียงสา ได้สมัครเข้า
ร่ วมโครงการอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ปีงบประมาณ 2563 และจะต้องด้าเนินการ
พัฒนาโครงการเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องจึง
ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการดังกล่าวฯ  



2   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 6  พ.ศ. 2564 
 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม 
2 โครงการ :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
วัตถุประสงค์ :  
เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการภายในศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เป้าหมาย :  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 224 เมตร  
หนา 0.15 เมตร จ้านวน  1 เส้น 
งบประมาณ 
ปี 2561 :         - 
ปี 2562 :         - 
ปี 2563 :         -  
ปี 2564 :         - 
ปี 2565 :   433,000   บาท 
ตัวชี วัด :  ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  ผู้ที่มาใช้บริการภายในศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรในพื นที่ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากเทศบาลต้าบลเวียงสา ได้สมัครเข้า
ร่ วมโครงการอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ปีงบประมาณ 2563 และจะต้องด้าเนินการ
พัฒนาโครงการเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องจึง
ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการดังกล่าวฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 6  พ.ศ. 2564 
 

แผนงาน สาธารณสุข 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม 
3 โครงการ :  พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
เป้าหมาย :  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ที่อาศัยในเขตพื นที่
เทศบาลต้าบลเวียงสา 
งบประมาณ 
ปี 2561 :         - 
ปี 2562 :         - 
ปี 2563 :         -  
ปี 2564 :         - 
ปี 2565 :   50,000   บาท 
ตัวชี วัด :  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในพื นที่ 
ได้รับการดูแลแบบองค์รวม คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด้ารง
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีความสุข 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ในปีงบประมาณ 2565 จะมีการจัดตั งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง เทศบาลต้าบลเวียงสา
ขึ น เพ่ือให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นกลุ่มองค์กรที่รับ
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ โดยตรง แทนการโอนงบประมาณการ
ดูแลผ่านทางโรงพยาบาลเวียงสา เพ่ือให้การ
บริการให้กลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จากการดูแลของ Care 
Manager (CM) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และ Care Giver (CG) ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร มาเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในพื นที่ 

 

 

 

 

 

 
 
 



4   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 6  พ.ศ. 2564 
 

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แบบ ผ.02/1  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

จ านวน 1 โครงการ 

 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม 
1 โครงการ :  ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล       

เวียงสา  
วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้มีอาคารเรียนที่เป็นสัดส่วนและเพียงพอต่อจ้านวนเด็ก
นักเรียน 
เป้าหมาย :  
ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั น 7 ห้องเรียน (ชั นล่าง 3 ห้อง ชั นบน 
4 ห้อง) ตามแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 
งบประมาณ 
ปี 2561 :         - 
ปี 2562 :         - 
ปี 2563 :         -  
ปี 2564 :         - 
ปี 2565 :   5,311,000  บาท 
ตัวชี วัด : จ้านวนอาคารเรียนที่ก่อสร้าง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  ท้าให้สถานศึกษามีอาคารเรียนและ
ห้องเรียนเพียงพอกับจ้านวนเด็กนักเรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กองการศึกษา / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอ
กับจ้านวนเด็กนักเรียน 

 
 
 
 



5   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 6  พ.ศ. 2564 
 

 

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แบบ ผ.03  บัญชีครุภณัฑ์ 

จ านวน 1 รายการ 

 
ที ่ รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็น 

ที่ต้องการเพิ่มเติม 
1 แผนงาน   สังคมสงเคราะห์ 

งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
หมวด ครุภัณฑ์   
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
เป้าหมาย 
จัดซื อโต๊ะขนาด 1x2 เมตร จ้านวน 15 ตัว 
งบประมาณ 
ปี 2561 :  -  
ปี 2562 :  -   
ปี 2563 :  -   
ปี 2564 :  - 
ปี 2565 :  52,500  บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    ส้านักปลัดเทศบาล 

เนื่องจากเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี (โครงการกาดฮิมตาง  สร้าง
เศรษฐกิจชุมชน) และเป็นความต้องการของ
ประชาชน หมู่ที่ 3 ตามมติที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้านบ้านกลางเวียง ในวันที่ 28 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564    

 
 

 

 

 



6   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม  ครั้งท่ี 6  พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลเวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างห้องน ้า
ห้องส้วมชายหญิง 
ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีในการ
ด้าเนินงานศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

ก่อสร้างห้องน ้า
ห้องส้วมชายหญิง 
จ้านวน 2 ห้อง 
ขนาด 2.50 x 2.80 
เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต้าบลเวยีงสา  
เลขท่ี  3/2564)  
 

- - - - 128,000    ขนาดพื นท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีในการ
ด้าเนินงานศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ได้ใช้ห้องน ้า
ห้องส้วมที่ถูก
สุขลักษณะและสะอาด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ศูนย์
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แกผู่้ที่มา
ใช้บริการภายใน
ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3 
เมตร ยาว 224 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร จา้นวน   
1 เส้น 
 

- - - - 433,000    ความยาว
ของถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ผู้ที่มาใช้บริการภายใน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  ได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรในพื นท่ี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 2 โครงการ - - - - - - 561,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษย์ 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนาสุขภาพ
และคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง 
 
 
 

เพื่อการมีสุขภาพ
และคณุภาพชีวิต 
ที่ดีของผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง ที่อาศัยใน
เขตพื นท่ีเทศบาล
ต้าบลเวยีงสา 
 

- - - - 50,000    ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้
ที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง
ในพื นที่ 
ได้รับการ
ดูแลแบบ
องค์รวม คิด
เป็นร้อยละ 
100 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ทีอ่ยู่ในภาวะ
พึ่งพิง มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถด้ารง
ชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
มีความสุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 1 โครงการ - - - - - - 50,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
เรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล       
เวียงสา 

เพื่อให้มีอาคาร
เรียนที่เป็นสัดส่วน
และเพียงพอต่อ
จ้านวนเด็ก
นักเรียน 
 

ก่อสร้างอาคาร
เรียน 2 ชั น 7 
ห้องเรียน (ชั นล่าง 
3 ห้อง ชั นบน 4 
ห้อง) ตามแบบ
อาคารเรยีน สปช.
105/29 ปรับปรุง 

- - - - 5,311,000   จ้านวน
อาคารเรยีน
ที่ก่อสร้าง 

ท้าให้สถานศึกษามี
อาคารเรยีนและ
ห้องเรียนเพียงพอกับ
จ้านวนเด็กนักเรียน 

กอง 
การศึกษา/ 
กรมส่งเสรมิ

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

รวม 1 โครงการ - - - - - - 5,311,000   - - - 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลเวียงสา  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์้านักงาน จัดซื อโตะ๊ขนาด 1x2 เมตร จ้านวน 
15 ตัว 

- - - - 52,500   ส้านักปลดัฯ 

รวม - - - - 52,500    
 

 

 
 

แบบ ผ.03 


