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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 200,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        

    

01.  กิจกรรม : ค่าจ้างด าเนินงานอันเกี่ยวเนื่องในงานส ารวจ
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าจ้างออกแบบ/ค่าวิศวกร
รับรอง 

จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างด าเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับ
งานก่อสร้างหรือ ค่าจ้างออกแบบ/ค่าวิศวกรรับรอง กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องจ้างเอกชน
ด าเนินงานโครงการหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
หรือพนักงาน จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นงานหรือโครงการใหม่ หรือมีต าแหน่งพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนั้น แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจากปริมาณงานมาก หรือมีต าแหน่ง
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานนั้น ต่อมาต าแหน่ง 
ว่างลงหรือถูกยุบเลิกต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ด าเนินการจ้างเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ด าเนินงานส ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างและ
ออกแบบ และมีวิศวกรรับรอง 
.-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



334 
 

 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

 งานก่อสร้าง รวม 4,031,100 บาท 
 

  งบลงทุน รวม 4,031,100 บาท 
 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,031,100 บาท 
 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
 

    01. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ถนนห้วยโลก หมู่ที่7 จ านวน 724,000 บาท 
 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน อนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วย
โลก หมู่ที7่ จากผิวจราจร คสล.เดิม-ถนนพลานแก้ว  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 288.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร   
(ตามแบบ ค2-0.15/4-6) 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที1่ หน้า 334 ล าดับที่ 1 

      

 

    
02.โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  
ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่8 

จ านวน 494,000 บาท 

 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง ถนนเถาว์ถวิลย์  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล12-ถนนวิสูตรโยธาภิบาล14
หมู่ที8่ ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 
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(ตามแบบ ค2-0.15/4-6) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่1) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ที่
เปลี่ยนแปลง ฉับบที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 6  ล าดับที่ 1 

    
03.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง  
ถนนเถาว์ถวิลย์  หมู่ที่11 

จ านวน 397,000 บาท 

 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง  
ถนนเถาว์ถวิลย์ขนาดกว้างข้างละ 2.00 เมตร 
 ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 672.00 ตารางเมตร จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล2-ถนน
วิสูตรโยธาภิบาล4 หมู่ที1่1 ต าบลนาจะหลวย 
 อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี(ตามแบบ  
ขล1-0.15/50-200) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ที่เปลี่ยนแปลง ฉับบที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 8  ล าดับที่ 2  
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04.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง             
ถนนสุขาภิบาล1  หมู่ที1่2 

 
จ านวน 

 
1,232,100 

 
บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทาง ถนน
สุขาภิบาล1ขนาดกว้างข้างละ 2.00 เมตร  
ยาว 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมซ่อมปรับปรุงผิวจราจร คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ยาว 190 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร  
จากสะพาน-ถนนสุนัย ณ อุบล หมู่ที1่2  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  (ตามแบบ ขล1-0.15/50-200)  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ที่เปลี่ยนแปลง ฉับบที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 10  ล าดับที่ 3 

      

 

    
05.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร 
น้ าใต้ดิน) 

จ านวน 165,000 บาท 

 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน)  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล1 หมู่ที1่0 ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตรระยะทาง417 เมตรพร้อมบ่อ
ผันน้ าลงใต้ดิน 21 บ่อ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล- 
ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที1่0 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
(ตามแบบระบบระบายน้ าไร้ท่อ GWB-80/50) 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที1่ หน้า 367 ล าดับที่ 28 

    
06.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ า
ใต้ดิน)  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล3 หมู่ที1่0 

จ านวน 165,000 บาท 

 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป๋็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน) ถนนวิสูตรโยธาภิบาล3 หมู่ที1่0 ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร  ระยะทาง417 เมตรพร้อม
บ่อผันน้ าลงใต้ดิน 21 บ่อ จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล- 
ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที1่0 ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
(ตามแบบระบบระบายน้ าไร้ท่อ GWB-80/50) 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที1่ หน้า 368 ล าดับที่ 28 

      

 

    
07.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร 
น้ าใต้ดิน) ถนนวิสูตรโยธาภิบาล5 หมู่ที1่0 

จ านวน 164,000 บาท 

 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ  
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน)  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล5  
หมู่ที1่0 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ระยะทาง 413 เมตรพร้อมบ่อผันน้ าลงใต้ดิน 21 บ่อ จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล-ถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ที1่0  
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ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
(ตามแบบระบบระบายน้ าไร้ท่อ GWB-80/50) 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที1่ หน้า 369 ล าดับที่ 30 

    
08.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร 
น้ าใต้ดิน) สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล9 หมู่ที1่0 

จ านวน 123,000 บาท 

 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน)   สายทางถนนวิสูตรโยธาภิบาล9 หมู่
ที1่0 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ระยะทาง 306 เมตรพร้อมบ่อผันน้ าลงใต้ดิน 16 บ่อ จากถนน
วิสูตรโยธาภิบาล- ถนนทางหลวงหมายเลข 2248  
หมู่ที1่0 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี  (ตามแบบระบบระบายน้ าไร้ท่อ GWB-
80/50) 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที1่ หน้า 372 ล าดับที่ 32 
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09.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร 
น้ าใต้ดิน) สายทางถนนสุขาภิบาล1 หมู่ที1่3 

 
จ านวน 

 
317,000 

 
บาท 

 

      

  

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ  
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน)  สายทางถนนสุขาภิบาล1  
หมู่ที ่13 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ระยะทาง 811 เมตรพร้อมบ่อผันน้ าลงใต้
ดิน จ านวน 40 บ่อ จากถนนเถาว์ถวิลย์-นิเวศน์หมู่ที่13  
ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
(ตามแบบระบบระบายน้ าไร้ท่อ GWB-80/50) 
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ที่
เปลี่ยนแปลง ฉับบที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 12  ล าดับที่ 4 

      

 
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

 
    01. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลต าบลนา
จะหลวยถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนน คสล.  สะพาน ทาง
เท้า สันฝายห้วยโลก ฯลฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1095   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ 
การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น 

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)        
    01.  กิจกรรม:เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 197428
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ: 
ค่าจ้างด าเนินงานอันเกี่ยวเนื่องในงาน  ส ารวจออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าจ้างออกแบบ/ค่าวิศวกร
รับรอง           
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามา 
ตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม  2564 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนองถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

 
 


