
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมือง ๑๐,๐๐๐ ที่ท าการปกครอง ส านักปลัด

ในทางพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตามโครงการ อ าเภอคูเมือง

จัดงาน รัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ เพื่อให้

ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา สถาบันพระมหา-

กษัตริย์และให้ความส าคัญของเอกลักษณ์

ความเป็นชาติไทย

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

๓.  ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการรายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณโครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕64

ล าดบัที่
พ.ศ. ๒๕63



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ- เพื่ออุดหนุนให้ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 10,000 ส านักงานเหล่ากาชาด ส านักปลัด

ประโยชน์ บุรีรัมย์ ตามโครวการจัดหารายได้เพื่อจัด จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมอันเป็นสาธารณสุขและให้ความช่วย

เหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด

จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 จ านวน 10,000.-บาท

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการอบรมด้านคุณธรรมน า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงากรอบรมด้าน ๔๐,๐๐๐ โรงเรียนในเขตต าบล ส านักปลัด

ความรู้สู่การพัฒนาสังคม คุณธรรมน าความรู้สู่การพัฒนาสังคม โดยมีค่า พรส าราญ

ใช้จ่ายประกอบด้วย

 -ค่าป้ายโครงการ

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ค่าแผ่นพับ

 -ค่าเอกสารประกอบการอบรม

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 -ค่าอาหาร

 -ค่าเช่าสถานที่

 -ค่าสัมนาคุณวิทยากร

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกได้ตาม

รายละเอียดโครงการนี้ ฯลฯ

2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง 50,000 ที่ท าการปกครอง ส านักปลัด

คูเมืองตามโครงการของดีอ าเภอ อ าเภอคูเมืองตามโครงการของดีอ าเภอคูเมือง อ าเภอคูเมือง

คูเมือง

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ

3.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

พ.ศ. ๒๕64
สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 50,000 โรงเรียนในเขตพื้นที่ กองการศึกษาฯ

เยาวชนต าบลพรส าราญ กีฬาเด็กและเยาวชนต าบลพรส าราญ โดย องค์การบริหาร

มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ส่วนต าบลพรส าราญ

 -ค่าอุปกรณ์สนาม

 -ค่าจัดท าสนาม

 -ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา

สากล

 -ค่าถ้วยรางวัลการแข่งขัน

 -ค่าเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาสากล

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

รายละเอียดของโครงการ ฯลฯ

๒ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม ๒๐,๐๐๐ วัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ กองการศึกษาฯ

เข้าพรรษา โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ต าบลพรส าราญ ทั้ง

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ๑๘ วัด

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อเทียนพรรษา

- ค่ารางวัลการประกวดการตกแต่งเทียน

พรรษา

3.4 แผนงานการศึกษา
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒๕65



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง

- ค่าป้ายโครงการ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

รายละเอียดโครงการ ฯลฯ

3 โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าฐาน 10,000 สถานที่ที่ก าหนดไว้ใน กองการศึกษาฯ

ท้องถิ่นต าบลพรส าราญ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย โครงการ

ประกอบด้วย

 - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฐานข้อมูล

 - ค่าป้ายภูมิปัญญาท้องถิ่น

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

รายละเอียดของโครงการ ฯลฯ

4 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 20,000 ที่ท าการปกครอง กองการศึกษาฯ

จังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจ าปี ประจ าปี 2564

2564

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัดเด็ก ๕๐,๐๐๐ สนง. อบต.พรส าราญ กองการศึกษาฯ

แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย หรือสถานที่ที่ก าหนด

 -ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มา ไว้ในโครงการ

ร่วมประกอบกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ

 -ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่

 -ค่าเช่าเวทีและเคร่ืองเสียง

 -ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน

 -ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกได้ตาม

รายละเอียดตามโครงการนี้

2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมิน 20,000 สนง. อบต.พรส าราญ กองการศึกษาฯ

ภายในและประเมินคุณภาพการ- คุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณ- หรือสถานที่ที่ก าหนด

ศึกษาภายนอก (สมศ.) ภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ไว้ในโครงการ

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

3.5 แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรมล าดบัที่ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕64

งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตามราย- 1,695,837 โรงเรียนสังกัดคณะ กองการศึกษาฯ

ละเอียด ดังนี้ กรรมการการศึกษา

1. อาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ อาหารเสริม(นม) ในเขตพื้นที่ อบต.

ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. พรส าราญทั้ง 6 

พรส าราญทั้ง 9 แห่ง  ตามจ านวนนักเรียน ณ โรงเรียนศูนย์พัฒนา

จ านวน 220 คน คนละ 7.37.-บาท จ านวน เด็กเล็กสังกัด อบต.

260 วัน เป็นเงิน 421,564.-บาท พรส าราญทั้ง 9 ศูนย์

2) อาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด

สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ส าหรับเด็กในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.

พรส าราญ ทั้ง 6 แห่ง ตามจ านวนนักเรียน

จ านวน 665 คน คนละ 7.37.-บาท จ านวน

260 วัน เป็นเงิน 1,274,273.- บาท

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 2,660,000 โรงเรียนสังกัดคณะ กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะ- กรรมการการศึกษา   

กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 6 โรงเรียน ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เพื่ออุดหนุนเงินส าหรับอาหารกลางวัน ทั้ง 6 ในเขตพื้นที่

โรงเรียนในสังกัดคณะกรรม การศึกษาขั้น  อบต.พรส าราญ

พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขต อบต.พรส าราญ ตาม

จ านวนนักเรียน จ านวน 665 คน อัตรา

มื้อละ 20.-บาทต่อคน จ านวน 200 วัน

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65



3.6 แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 40,000 สนง.อบต.พรส าราญ ส านักปลัด

ไข้เลือดออก โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และหมู่บ้านทั้ง 19

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย หมู่บ้าน

 -ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน

 -ค่าป้ายโครงการ

 -ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

รายละเอียดโครงการนี้

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันและควบคุมสัตว์ 70,000 สนง. อบต. พรส าราญ ส านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตาม และหมู่บ้านทั้ง ๑๙ 

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า หมู่บ้าน

ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุ

มารี โดยประกอบด้วย

- ค่าป้ายโครงการ

- กระบอกฉีดยา พร้อมเข็มแอลกอฮอล์ ส าลี

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

สถานที่ด าเนินการล าดบัที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕64

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

รายละเอียดโครการ / กิจกรรม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ค่าวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

รายละเอียดโครงการนี้

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม ๑๒,๗๖๐,๐๐๐ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

สวัสดิการทางสังคมและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต.พรส าราญ

ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง 19 หมู่บ้าน

ตามความจ าเป็น โดยมีวิธีการค านวณต้ังงบ

ประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

ตามขั้นบันได โดยต้ังจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

ดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี คนละ

600 บาท/เดือน

2. ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี คนละ 700

บาท/เดือน

3. ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี คนละ 800

บาท/เดือน

4. ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป คนละ

1,000 บาท/เดือน

ล าดบัที่
พ.ศ. ๒๕64

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63

รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณโครงการ / กิจกรรม

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ๕,๘๕๐,๐๐๐ หมู๋บ้านในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

และทุพพลภาพที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน อบต.พรส าราญ

โดยมีวิธีค านวณต้ังงบประมาณประเภทนี้จาก ทั้ง 19 หมู่บ้าน

ฐานข้อมูลผู้พิการ อัตราคนละ 800 บาท/

เดือน จ านวน 12 เดือน 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับ- ๖๐,๐๐๐ หมู๋บ้านในเขตพื้นที่ ส านักปลัด

สนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย  อบต.พรส าราญ

เอดส์ด าเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ย ทั้ง 19 หมู่บ้าน

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้

รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็น

อยู่ยากจนหรือถูกทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่

สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้โดยผู้

ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 

500.-บาท/เดือน ครบทั้ง 12 เดือน เพื่อจ่าย

เป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒๕65


































