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สรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

โครงการพัฒนา/กิจกรรม เหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  การพัฒนาคนและสังคม 
1. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมโรงเรียนบ้านบางพระ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  510,000  บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  600,000 บาท 
เพ่ือให้สอดคล้อง และรองรับกับจ านวนของ
นักเรียน เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์    

กองการศึกษา 
(ด าเนินการเอง ผ.01) 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัด 
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)) 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม จัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)) 

3. โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุใส่
ใจสุขภาพ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม  สนับสนุนการจัดท ากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ
ใส่ใจสุขภาพ 

4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม  พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดมิ 200,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น 230,000 บาท 

6. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม  จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 

7. โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม  จัดงานประเพณีลอยกระทง 
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
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โครงการพัฒนา/กิจกรรม เหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

8. โครงการจัดงานประเพณีส่งเสริม
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านการแข่งขันเรือ
เพรียวชิงถ้วยพระราชทาน 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม จัดงานประเพณีส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
การแข่งขันเรือเพรียว 
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการจัดงานประเพณี
ส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบ้านการแข่งขันเรือเพรียว   
ชิงถ้วยพระราชทาน 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม 1,500,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น 500,000 บาท 

กองการศึกษา 
(ด าเนินการเอง ผ.01) 

9. โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

10. โครงการการมอบเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  1,500,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น 3,500,000 บาท 
เพ่ือรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

11. โครงการการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้
พิการ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  60,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น 960,000 บาท 
เพ่ือรองรับจ านวนผู้พิการที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

12. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบางพระ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม 1,060,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น 1,300,000 บาท 
เพ่ือให้สอดคล้อง และรองรับกับจ านวนนักเรียน 

กองการศึกษา 
(อุดหนุนส่วนราชการ ผ.02) 

13. โครงการส่งเสริมงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีมาฆบูชา 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการส่งเสริมงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

14. โครงการส่งเสริมงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม จัดขบวนแห่หมรับประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการส่งเสริมงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ 

15. โครงการสืบสานงานประเพณี
บูชาแม่โพสพ ท าบุญขวัญข้าว ชาว
เชียรใหญ่ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม ประเพณบีูชาแม่โพสพ ท าขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่ 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการสืบสานงานประเพณี
บูชาแม่โพสพ ท าบุญขวัญข้าว ชาวเชียรใหญ่ 
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โครงการพัฒนา/กิจกรรม เหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

16. โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ าย  
การบริหารสถานศึกษา 
( เ งิ น อุ ด ห นุ น ส า ห รั บ ส นั บ ส นุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 

ตามที่มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 แจ้ง
แนวทางซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/  
ว 3274 ลว. 19 มิ .ย. 2561 แจ้งซักซ้อม
แนวทาง การจัดท างบประมาณรายจ่ายรับรองเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยได้เพ่ิมรายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดสรรให้ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
งบประมาณ  67,800 บาท 

กองการศึกษา 
(ด าเนินการเอง ผ.01) 

17. โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินการตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
2072 ลว. 5 ก.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจัดสรรเป็น       
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินการตามแนวทาง
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ทั้ง 4 
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดตก ชุมชนตลาดออก 
ชุมชนท่าขนาน และ ชุมชนท้องล าเจียก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
1. โครงการตามพระราชด าริ 

งบประมาณ  80,000 บาท 
2. โครงการอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ 

งบประมาณ  5,000 บาท 

กองสาธารณสุข 
(อุดหนุนส่วนราชการ ผ.02) 18. โครงการอุดหนุนส าหรับส ารวจ

ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์   
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
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โครงการพัฒนา/กิจกรรม เหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี และกลุ่ม
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียรใหญ ่

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม  ฝึกอาชีพ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม 
ผู้สนใจ 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี และกลุ่มประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลเชียรใหญ่   

กองการศึกษา 
(ด าเนินการเอง ผ.01) 

2. โครงการปรับปรุ ง /ซ่อมแซม
ตลาดริมน้ าเชียรใหญ่ 

ตลาดริมน้ า เชี ยร ใหญ่ ได้ เปิ ดตลาดมาเป็ น
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ท าให้ต้องมีการปรับปรุง
เพ่ือมีภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา และจะต้อง
ซ่อมแซมทรัพย์สินของตลาดให้มีความแข็งแรง 
ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่อย่างเสมอ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
งบประมาณ  200,000 บาท 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมมาภิบาล 
1. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 
เนื่ องจากความไม่แน่นอนของการก าหนด
ระยะเวลาการเลือกตั้งจากรัฐบาลภายใต้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดวันเวลา และงบประมาณ การเลือกตั้งที่
แน่นอนได้ มีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลง
เรื่องของงบประมาณท่ีจะใช้ในการด าเนินการ 

ส านักปลัด 
(ด าเนินการเอง ผ.01) 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล  พนั กงาน  ลู กจ้ า ง  และ
พนักงานจ้าง 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม การอบรมสัมมนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  200,000  บาท   
เปลี่ยนแปลงเป็น 250,000 บาท 
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3. การติดตั้ง เครื่องหมาย/สัญญาณ
ไฟจราจร 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดมิ  30,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น 50,000 บาท 
เพ่ือให้งบประมาณสอดคล้องกับการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ด้าน
การจราจร) ของประชาชน 

ส านักปลัด 
(ด าเนินการเอง ผ.01) 

4. ติดตั้ งป้ายบอกทาง และป้าย
จราจร 

จากมติที่ประชุมประชาคมระดับต าบล เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เสนอให้เทศบาล
ต าบลเชียรใหญ่ติดตั้งป้ายบอกทางเพ่ิมเติม และ
ป้ายจราจรให้เหมาะสม และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
งบประมาณ  30,000 บาท 
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สรุปบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

แผนงาน 
รายการ 

เหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
1. เก้าอ้ีส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน โดยจัดซื้อเพ่ิมตามความจ าเป็น 

และเพ่ือทดแทนของเดิมหากเกิดกรณีช ารุด เสียหาย 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

เดิม  10,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  20,000 บาท 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

จ านวน และ 
งบประมาณสามารถถัว

เฉลี่ยกันได ้
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
และความเหมาะสม 2. ตู้เก็บเอกสาร แบบบาน

เลื่อนกระจก 2 ชั้น 
จัดซื้อตู้ เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น 
สามารถปรับระดับได้ เพ่ือเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

เดิม  2๐,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  4๐,๐๐๐ บาท 

3. เก็บเอกสาร 2 บานพับ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานพับส าหรับงานส านักงาน 
เพ่ือเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

เดิม  1๐,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  4๐,๐๐๐ บาท 

4. คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ตาม
ความจ าเป็นเหมาะสม และเพ่ือทดแทนหากเกิดความ
ช ารุดเสียหาย 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

เดิม  35,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  4๐,๐๐๐ บาท 

5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ 
ชนิดขาวด า ชนิด LED   

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดขาวด า ชนิด LED  ตาม
ความจ าเป็นและเพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

เดิม  8,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  2๐,๐๐๐ บาท 

6. เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 va 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 va  ส าหรับงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
เครื่องส ารองไฟ ตามความจ าเป็นเหมาะสม และเพ่ือ
ทดแทนหากเกิดความช ารุดเสียหาย 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

เดิม  7,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  3๐,๐๐๐ บาท 
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แผนงาน 
รายการ 

เหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

7. พัดลมอุตสาหกรรม จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 
(ตั้งพ้ืน) จ านวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
- งบประมาณ  1๐,๐๐๐ บาท 

ส านักปลัด 

8. โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 
- ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
- งบประมาณ  8,๐๐๐ บาท 

กองคลัง 

9. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
- ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
- งบประมาณ  3,5๐๐ บาท 

แผนงาน การศึกษา 
10. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 x 120 x 

75 ซม. มี 2 ลิ้นชักด้านขวา และตรงกลางมีชั้นวาง
คีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
- ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
- งบประมาณ  3,5๐๐ บาท 

กองการศึกษา 

11. เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (Air conditioner) ชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU จ านวน 2 ตัว 
- ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
- งบประมาณ  80,4๐๐ บาท 

12. พัดลมติดผนัง จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 4 ตัว 
- ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
- งบประมาณ  7,2๐๐ บาท 

แผนงาน เคหะและชุมชน 
13. คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ตาม

ความจ าเป็นเหมาะสม และเพ่ือทดแทนหากเกิดความ
ช ารุดเสียหาย 
- เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ 

เดิม พ.ศ. 2561 
เปลี่ยนแปลงเป็น พ.ศ. 2562 

- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  16,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  3๐,๐๐๐ บาท 

กองช่าง 
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แผนงาน 
รายการ 

เหตุผลและความจ าเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ 

14. เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี จ านวน ๑ เครื่อง (เดิม เครื่องพิมพ์เลเซอร์/
ชนิดขาวด า ชนิด LED) ตามความจ าเป็นและเพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุดเสียหาย 
- เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ 

เดิม พ.ศ. 2561 
เปลี่ยนแปลงเป็น พ.ศ. 2562 

- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  8,๐๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  17,๐๐๐ บาท 

กองช่าง 

15. เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 va 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 va  ส าหรับงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น
เหมาะสม และเพ่ือทดแทนหากเกิดความช ารุดเสียหาย 
- เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ 

เดิม พ.ศ. 2561 
เปลี่ยนแปลงเป็น พ.ศ. 2562 

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
16. ชุด เครื่ อง เสี ยงพร้อม
ติดต้ัง 

ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง บริเวณตลาดริมน้ าอ าเภอ
เชียรใหญ่ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
- ล าโพงฮอร์น 150 วัตต์ 16 โอห์ม 100 โวลต์ 
จ านวน 4 ตัว 
- Power Amp 550 วัตต์ 16 โอห์ม 100 โวลต์/ 
200 โวลต์ จ านวน 1 ตวั 
- สายล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
- ตู้แร็ค มีฝาหน้าฝาหลัง จ านวน 1 ตัว 
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
- ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
- งบประมาณ  50,0๐๐ บาท 

กองการศึกษา 

 
 


