
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7 
......................................... 

  ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร        
ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 
โดยอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 32 จึงขอประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕64 
 

 
 

                               (นางขนิษฐา   ชูกลิ่น) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
 



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 2,124,500.00 33,140.00 33,140.00 (-) 0.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 60,000.00 33,140.00 (+) 93,140.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 84,000.00 7,000.00 7,000.00 (-) 0.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 93,140.00 7,000.00 (+) 100,140.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 1,929,240.00 15,520.00 15,520.00 (-) 0.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 100,140.00 15,520.00 (+) 115,660.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 264,000.00 113,520.00 113,520.00 (-) 0.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 115,660.00 113,520.00 (+) 229,180.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ

130,000.00 23,337.18 23,337.00 (-) 0.18

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 229,180.00 23,337.00 (+) 252,517.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู

50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:41:47 หน้า : 2/9



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 252,517.00 50,000.00 (+) 302,517.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 100,000.00 68,450.00 68,450.00 (-) 0.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 302,517.00 68,450.00 (+) 370,967.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าไฟฟ้า 180,000.00 53,785.51 53,785.00 (-) 0.51

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 370,967.00 53,785.00 (+) 424,752.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:41:47 หน้า : 3/9



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการ
ศึกษา  ค่าอาหาร
กลางวัน

1,225,000.00 73,500.00 30,000.00 (-) 43,500.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 424,752.00 30,000.00 (+) 454,752.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 690,840.00 18,360.00 18,360.00 (-) 0.00

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 60,000.00 18,360.00 (+) 78,360.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:41:47 หน้า : 4/9



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 78,360.00 24,000.00 (+) 102,360.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน เงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร 5,000.00 5,000.00 5,000.00 (-) 0.00

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000.00 102,360.00 5,000.00 (+) 107,360.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 891,300.00 54,600.00 54,600.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000.00 50,000.00 54,600.00 (+) 104,600.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 728,520.00 5,664.00 5,664.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000.00 104,600.00 5,664.00 (+) 110,264.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบบุคลากร เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 84,000.00 32,741.00 32,741.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000.00 110,264.00 32,741.00 (+) 143,005.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 674,880.00 127,080.00 70,000.00 (-) 57,080.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000.00 20,000.00 70,000.00 (+) 90,000.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 5,763,480.00 1,407,314.00 552,940.00 (-) 854,374.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

300,000.00 114,520.00 552,940.00 (+) 667,460.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิก
จ่าย/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ข้อ 26

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564  09:41:47 หน้า : 7/9






