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              แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง รวม 37,851,730   บาท

งบบุคลากร รวม 16,838,880   บาท
1. เงินเดือน (ฝ%ายประจํา) รวม 16,838,880   บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 14,304,240    บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  และเงินปรับของ
ข$าราชการองค(การบริหารส�วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการข$าราชการองค(การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัด
เชียงรายกําหนด โดยคํานวณต้ังจ�ายไว$ไม�เกิน 12 เดือน
(กองคลัง ต้ังไว$ 8,099,160.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 6,205,080.-บาท)

1.2 เงินเพ่ิมต.าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,180        บาท
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท�ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน�งให$กับข$าราชการที่ได$รับเงินประจําตําแหน�ง
ตามกฎหมายว�าด$วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง
(ประเภทผู$บริหาร)
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให$กับข$าราชการ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด ตามระเบียบว�าด$วยการเบิกจ�ายเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข$าราชการและลูกจ$างประจําของ
ส�วนราชการ

 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษให$แก�ข$าราชการองค(การ
บริหารส�วนจังหวัดผู$ได$รับเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดหรือใกล$ถึงข้ัน
สูงสุดของอันดับตามระเบียบฯ ที่กําหนด
 -เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิม
ค�าวิชา เงินเพ่ิมอื่น ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการข$าราชการ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด 
(กองคลัง ต้ังไว$ 67,200.-บาท)
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 70,980.-บาท)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ.ายงบประมาณรายจ.ายทั่วไป
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2561

องค5การบริหารส.วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

งานบริหารงานคลงั
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1.3 เงินประจําตําแหน.ง จํานวน 224,400        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งประเภทผู$บริหาร และประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะให$กับข$าราชการองค(การ
บริหารส�วนจังหวัดตามที่ระเบียบฯ กําหนด
(กองคลัง ต้ังไว$ 121,200.-บาท)
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 103,200.-บาท)

1.4 ค.าตอบแทนพนักงานจ:าง จํานวน 2,061,880     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพนักงานจ$างตําแหน�งต�าง ๆ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององค(การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
(กองคลัง ต้ังไว$ 1,030,790.-บาท)
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 1,031,090.-บาท)

1.5 เงินเพ่ิมต.าง ๆ ของพนักงานจ:าง จํานวน 110,180        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ$าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด$วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราวของข$าราชการและลูกจ$างประจําส�วนราชการ
(กองคลัง ต้ังไว$ 75,690.-บาท)
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 34,490.-บาท)

งบดําเนินงาน รวม 20,745,800   บาท
1. ค.าตอบแทน รวม 16,627,200   บาท
1.1  ค.าตอบแทนผู:ปฏิบัติราชการอันเป=นประโยชน5แก.อปท. จํานวน 15,200,000    บาท

   -เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจ$าง 
คณะกรรมการตรวจรับการจ$าง และผู$ควบคุมงานก�อสร$าง  
ตามโครงการจัดซ้ือ จัดจ$างขององค(การบริหารส�วนจังหวัด 
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 200,000.-บาท)

   -เพ่ือจ�ายเป�นเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป�นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป�นเงินรางวัลประจําป แก�พนักงานส�วนท$องถ่ินตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่กําหนด สําหรับข$าราชการ 
พนักงานที่ปฏิบัติงานให$กับองค(การบริหารส�วนจังหวัด
(กองคลัง ต้ังไว$ 15,000,000.- บาท)

1.2  ค.าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 440,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข$าราชการและพนักงานจ$างองค(การบริหารส�วนจังหวัด
(กองคลัง ต้ังไว$ 340,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 100,000.-บาท)

งานบริหารงานคลงั
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1.3  ค.าเช.าบ:าน จํานวน 827,200        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าเช�าบ$านพักของข$าราชการองค(การ
บริหารส�วนจังหวัด  
(กองคลัง ต้ังไว$ 475,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 352,200.- บาท)

1.4  เงินช.วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 160,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข$าราชการ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด  
(กองคลัง ต้ังไว$ 110,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 50,000.-บาท)

2. ค.าใช:สอย รวม 2,299,600     บาท
2.1  รายจ.ายเพ่ือให:ได:มาซ่ึงบริการ จํานวน 1,599,600     บาท

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข$าปกหนังสือ
ค�าซักฟอก ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ค�าใช$จ�ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา 
 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� โดยเป�นรายจ�ายเก่ียวกับ
การจ$างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน( หรือสื่อสิ่งพิมพ(ต�าง ๆ ในกิจกรรมขององค(การบริหาร
ส�วนจังหวัด เช�น การเช�าคอลัมน(หนังสือพิมพ( การเช�าเวลา
ออกอากาศ การจัดทําหนังสือ ปMายประชาสัมพันธ( แผ�นพับ
สติกเกอร(ต�าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ(ในรูปแบบอื่น ๆ

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ$างเหมาบริการให$ผู$รับจ$างทําการอย�างใด
อย�างหนึ่งซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลงต�อเติมครุภัณฑ( 
หรือสิ่งก�อสร$างและอยู�ในความรับผิดชอบของผู$รับจ$าง เช�น 
ค�าจ$างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ค�าบริการกําจัดปลวก และ
ค�าจ$างเหมาบริการอื่นที่จําเป�นในการดําเนินงานของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด

 -เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบี้ยประกัน ในการประกันภัยรถราชการที่ใช$ในการ
ปฏิบัติงานขององค(การบริหารส�วนจังหวัด โดยการเบิกจ�ายถือปฏิบัติ
ตามแนวทางและหลักเกณฑ(ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2633 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
(กองคลัง ต้ังไว$ 250,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$  1,349,600.-บาท)

งานบริหารงานคลงั



39
2.2  รายจ.ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม.เข:าลักษณะรายจ.ายหมวดอ่ืนๆ 
    2.2.1  ค.าใช:จ.ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของคณะผู$บริหาร และเจ$าหน$าที่ท$องถ่ินของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด ตามหนังสือสั่งการและระเบียบ   
ว�าด$วยการเดินทางไปราชการขององค(กรปกครองส�วนท$องถ่ิน
(กองคลัง ต้ังไว$ 200,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 50,000.-บาท)

2.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
ค.าธรรมเนียมบํารุงองค5การบริหารส.วนจังหวัดเชียงราย

จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร$อมเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสารและสิ่งพิมพ( ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ( ค�าตกแต�ง
สถานที่ ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข$องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง (กองคลัง)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร(ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการที่ 4 หน$า 34 )

2.2.3 โครงการเสริมสร:างมาตรการปFองกันการทุจริตด:านพัสดุ จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการฝQกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร$อมเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสารและสิ่งพิมพ( ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ( 
ค�าตกแต�งสถานที่ ตลอดจนค�าใช$จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข$อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข$อบังคับ
 คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง (กองพัสดุฯ)
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร(ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป รายการที่ 5 หน$า 34 )

2.3  ค.าบํารุงรักษาและซ.อมแซม จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย(สินต�าง ๆ เช�น 
วัสดุต�าง ๆ ครุภัณฑ( ที่ดินและสิ่งก�อสร$าง ที่ใช$ในการปฏิบัติงาน
ขององค(การบริหารส�วนจังหวัดซ่ึงชารุดเสียหายจําเป�นต$อง
ทําการซ�อมแซมให$อยู�ในสภาพดี สามารถใช$งานได$ตามปกติ 
(กองคลัง ต้ังไว$ 100,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 100,000.-บาท)

งานบริหารงานคลงั
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3. ค.าวัสดุ รวม 1,670,000     บาท
3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 670,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุสํานักงานเพ่ือใช$ในกิจการขององค(การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท.  เช�น กระดาษ ปากกา 
หมึกโรเนียว ฯลฯ 
(กองคลัง ต้ังไว$ 370,000.- บาท) 
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 300,000.- บาท)

3.2  วัสดุงานบ:านงานครัว จํานวน 90,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุงานบ$านงานครัวเพ่ือใช$ในกิจการของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท.  เช�น 
แปรง ไม$กวาด ฯลฯ  
(กองคลัง ต้ังไว$ 70,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 20,000.-บาท)

3.3  วัสดุเช้ือเพลิงและหล.อล่ืน จํานวน 330,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เพ่ือใช$ในกิจการ
ขององค(การบริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียด
รูปแบบและระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
(กองคลัง ต้ังไว$ 230,000.- บาท) 
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 100,000.- บาท)

3.4 วัสดุคอมพิวเตอร5 จํานวน 580,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอร( เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การ
บริหารส�วนจังหวัด ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ
ระบบงบประมาณรายจ�ายของ อปท. เช�น แผ�นหรือจาน
บันทึกข$อมูล ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( ฯลฯ  
(กองคลัง ต้ังไว$ 380,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 200,000.-บาท)

งานบริหารงานคลงั
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4. ค.าสาธารณูปโภค รวม 149,000       บาท
4.1. ค.าบริการโทรศัพท5 จํานวน 44,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพท( เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหาร
ส�วนจังหวัด 
(กองคลัง ต้ังไว$ 24,000.-บาท)
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 20,000.-บาท)

4.2  ค.าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 105,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับการใช$ระบบ
อินเทอร(เน็ต และค�าสื่อสารอื่น ๆ เพ่ือใช$ในกิจการของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัด  
(กองคลัง ต้ังไว$ 70,000.-บาท) 
(กองพัสดุฯ ต้ังไว$ 35,000.-บาท)

งบลงทุน รวม 267,050       บาท
1.ค.าครุภัณฑ5 รวม 167,050       บาท
1.1 ครุภัณฑ5สํานักงาน

1.1.1 ตู:เหล็ก 2 บาน จํานวน 55,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู$เหล็ก 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ�นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น จํานวน 10 ตู$ๆละ 5,500.-บาท 
เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหารส�วนจังหวัด
ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ(ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 
2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ(ของสํานักงบประมาณป ปTจจุบัน
 (กองคลัง) 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร(ที่ 6 รายการที่ 41 หน$า 4-59 )

1.1.2 ตู:เหล็กบานกระจก 5 ฟุต จํานวน 23,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู$เหล็กบานกระจก 5 ฟุต ขนาดไม�น$อยกว�า 
149.1 x 40.8 x 87.8 ซม. จํานวน 5 ตู$ๆละ 4,600.-บาท 
เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหารส�วนจังหวัด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองคลัง) จัดหาตามราคาที่สืบได$ในท$องตลาด 
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร(ที่ 6 รายการที่ 42 หน$า 4-60 )

งานบริหารงานคลงั
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1.1.3 ตู:เหล็ก 2 ล้ินชัก จํานวน 15,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู$เหล็ก 2 ลิ้นชัก ขนาดไม�น$อยกว�า 
47x62x71.5 ซม. จํานวน 5 ตู$ๆละ 3,000 บาท
เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหารส�วนจังหวัด 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองคลัง) จัดหาตามราคาที่สืบได$ในท$องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร(ที่ 6 รายการที่ 43 หน$า 4-60 )

1.1.4 ตู:เหล็กบานกระจก 5 ฟุต จํานวน 32,200         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู$เหล็กบานกระจก 5 ฟุต ขนาดไม�น$อยกว�า 
149.1x40.8x87.8 ซม. จํานวน 7 ตู$ ๆ ละ 4,600 บาท
เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กองพัสดุฯ) 
จัดหาตามราคาที่สืบได$ในท$องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร(ที่ 6 รายการที่ 55 หน$า 4-62 )

1.1.5 ตู:เหล็กบานกระจก 4 ฟุต จํานวน 3,850           บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู$เหล็กบานกระจก 4 ฟุต ขนาดไม�น$อยกว�า
118.7x40.8x87.8 ซม. จํานวน 1 ตู$ เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การ
บริหารส�วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.
เชียงราย กําหนด (กองพัสดุฯ) จัดหาตามราคาที่สืบได$ในท$องตลาด
(ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร(ที่ 6 รายการที่ 56 หน$า 4-62 )

1.2 ครุภัณฑ5โฆษณาและเผยแพร.
1.2.1 กล:องถ.ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล จํานวน 18,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือกล$องถ�ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม�น$อยกว�า 16 ล$านพิกเซล จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 9,000 
บาท เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหารส�วนจังหวัด
ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ(ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 
2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ(ของสํานักงบประมาณป ปTจจุบัน
 (กองพัสดุฯ) (ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
 ยุทธศาสตร(ที่ 6 รายการที่ 100 หน$า 4-72 )

งานบริหารงานคลงั
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1.3 ครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5

1.3.1 สแกนเนอร5 สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย5บริการ 
แบบที่ 1

จํานวน 20,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร( สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย(บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
เพ่ือใช$ในกิจการขององค(การบริหารส�วนจังหวัด
ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ(ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 
2560 จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ(ของสํานักงบประมาณป ปTจจุบัน
 (กองพัสดุฯ) (ตามแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร(ที่ 6 รายการที่ 9 หน$า 57)

2. ค.าที่ดินและส่ิงก.อสร:าง รวม 100,000       บาท
2.1 ค.าก.อสร:างส่ิงสาธารณูปโภค

2.1.1 ค.าชดเชยงานก.อสร:างตามสัญญาปรับราคาได: (ค.า K) จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินชดเชยค�างานก�อสร$างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได$ (ค�า K) ให$แก�ผู$ประกอบอาชีพงานก�อสร$างที่ทํา
สัญญาแบบปรับราคาได$กับองค(การบริหารส�วนจังหวัด 
ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ ที่กําหนด (กองพัสดุฯ)

งานบริหารงานคลงั


