
ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำคร

ร่ำง

เอกสำรงบประมำณฉบับท่ี 2 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ข้ันท่ี 5 กำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณของสภำกรุงเทพมหำนคร



เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร

          สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีภารกิจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการประจําสภากรุงเทพมหานคร 
ในการดําเนินการ เร่ือง ญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคําขอแปรญัตติ การดําเนินการเก่ียวกับ 
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
รวมท้ังการดําเนินการด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ
ผลสัมฤทธ์ิ : สนับสนุนการจัดประชุม และรายงานผลการศึกษาของ
คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ  ให้ฝ่ายบริหาร
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
- ความสําเร็จของรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญ 40 จํานวนรายงาน
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะอนุกรรมการ ท่ีมีอยู่ระหว่างวันท่ี ผลการศึกษา

                           

          สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีพันธกิจ ตรวจสอบและผลักดันการดําเนินงาน
ของฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ชาวกรุงเทพมหานครได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร การประชุมกรรมการสามัญ 
การประชุมกรรมการวิสามัญประจําสภากรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศ เพ่ือนําไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันท์สภาบ้านพ่ี

ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร



 - ข้าราชการ (2) หัวหน้าฝ่าย (1)

 - ข้าราชการ (20)

 - ลูกจ้างประจํา (17) หัวหน้ากลุ่มงาน (1) หัวหน้ากลุ่มงาน (1)

 - ลูกจ้างช่ัวคราว (5)  - ข้าราชการ (5)  - หัวหน้ากลุ่มงาน (1)  - ข้าราชการ (2)

 - ข้าราชการ (3)

 - ข้าราชการ (3)

 - ข้าราชการ (3)

หัวหน้ากลุ่มงาน (1)

 - ข้าราชการ (12) หัวหน้ากลุ่มงาน (1)

 - ข้าราชการ (2)

กลุ่มงำนเลขำนุกำร ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป กลุ่มกิจกำรสภำ กลุ่มกำรประชุม กลุ่มวิชำกำรและกฎหมำย

ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร

โครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลัง

อ ำนวยกำร

เลขานุการสภาฯ (1)

ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ (2)

กลุ่มงานต่างประเทศ กลุ่มงานประชุมสภา กลุ่มงานญัตติและกระทู้

และกรรมการวิสามัญ

กลุ่มงานบริการสภา กลุ่มงานวิชาการ

กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานประชุม

กรรมการสามัญ

กลุ่มงานกฎหมาย
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(บำท)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

127,049,200       127,049,200       

-                    -                    

-                    -                    

4,478,800           4,478,800           

      131,528,000                    -         131,528,000

126,649,200    บำท

400,000          บำท

400,000          บำท

 - บำท

(บำท)

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

 แผนงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

31,409,100       31,409,100       

95,240,100       95,240,100       

400,000           400,000           

127,049,200      -                  127,049,200      

ค) งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บำท)

รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ง) งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี
(บำท)

รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมำณ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน

ด้ำน/แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร

  โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมงบประมำณตำมโครงสร้ำงผลผลิต

รวมงบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รวมงบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี

ก) งบประมำณจ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

งบประมาณเพ่ือการชําระหน้ี

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

  ในจังหวัดปริมณฑลท่ีเป็นพ้ืนท่ีรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

ข) งบประมำณตำมโครงสร้ำงผลผลิต

งบประมำณภำรกิจประจ ำพ้ืนฐำน

งบประมำณภำรกิจตำมแผนยุทธศำสตร์

งบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์

งบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์บูรณำกำร

  ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร

 แผนงานนิติบัญญัติและบริหารราชการ 

  ผลผลิตกิจการสภากรุงเทพมหานคร
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จ) งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
(บำท)

รำยกำร เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม

4,478,800           4,478,800         

รวมงบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 4,478,800         -                  4,478,800         

ฉ) งบประมำณจ ำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย
(บำท)

ประเภทงบ

รำยจ่ำย

เงินเดือนและ

ค่ำจ้ำงประจ ำ
ค่ำจ้ำงช่ัวครำว

ค่ำตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้ำง

เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอ่ืน

รวม

งบบุคลำกร 30,467,400       576,000        365,700            31,409,100         

งบด ำเนินงำน 54,401,160       434,500        54,835,660         

งบลงทุน 158,540           158,540             

งบเงินอุดหนุน -                     -                    

งบรำยจ่ำยอ่ืน 45,124,700          45,124,700         

รวมงบประมำณ       30,467,400        576,000       54,766,860        434,500           158,540                      -           45,124,700        131,528,000

งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม
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แผนงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ผลผลิต : รำยจ่ำยบุคลำกร - รหัส 0102005

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บาท        30,613,200      31,409,100

เงินงบประมาณ บาท        30,613,200      31,409,100

เงินนอกงบประมาณ บาท

ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุน  
การดําเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

การจัดให้มีส่ิงจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณท่ีกําหนดไว้ในงบบุคลากร
 เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และงบกลาง ซ่ึงเบิกจ่าย
ในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมำณ
งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ
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แผนงำน: นิติบัญญัติและบริหำรรำชกำร

ผลผลิต: กิจกำรสภำกรุงเทพมหำนคร –รหัส 0104001

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ประชุมสภาสมัยสามัญ คร้ัง                   16                 16              16              16            16

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ คร้ัง                     2                  2               2                2             2

ญัตติท่ัวไปท่ีเข้าสู่สภา เร่ือง                   20                 22              24              26            26

ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีเข้าสู่สภา เร่ือง                     7                  7               7                7             7

เห็นชอบข้อบัญญัติ ฉบับ                     7                  7               7                7             7

ประชุมคณะกรรมการสามัญ คร้ัง                 810               850            850            850        1,804

ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ คร้ัง                 600               700            700            700          750

ประสานเร่ืองร้องทุกข์ เร่ือง                   10                 10              10              10            12

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ                     1                  1               1                1             1

กิจการต่างประเทศ โครงการ                     2                  2               2                2             2

ฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกสภา โครงการ                     2                  2               2                2             2

ส่ือประชาสัมพันธ์กิจการสภา คร้ัง                   -                   30              30              30

รวมท้ังส้ิน บำท      58,990,320    95,240,100             -               -             -   

เงินงบประมำณ บำท      58,990,320    95,240,100

เงินนอกงบประมำณ บำท

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การบริหารราชการและการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการดําเนิน
กิจการสภากรุงเทพมหานคร การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ”

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  โดยจัดให้มีสภากรุงเทพมหานคร

ทําหน้าท่ีให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเก่ียวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การจัดสรรงบประมาณ การติดตามการดําเนินการของ
ฝ่ายบริหาร ”

กิจกรรมหลัก: จัดประชุมสภา ประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และอนุกรรมการ งานญัตติและกระทู้ งานกฏหมาย 
งานกิจการต่างประเทศ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย งานค้นคว้าและวิชาการ กล่ันกรองงาน บริการห้องประชุมสภา
และท่ีทําการของสมาชิก และบริหารสํานักงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ในจังหวัดปริมณฑลท่ีเป็นพ้ืนท่ีรอยต่อกับกรุงเทพมหำนคร รหัส 0104001-07103-3

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ปี (2566)

งบประมำณท้ังส้ิน     

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

มีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีร่วมกัน

แนวทาง 1

รวมท้ังส้ิน บาท 400,000.00   

เงินงบประมาณ บาท 400,000.00   

เงินนอกงบประมาณ บาท

 400,000   บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวช้ีวัด งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 5.1 มหานคร

แบบบูรณาการ เป้าประสงค์ท่ี 5.1.1 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ กลยุทธ์ท่ี 5.1.1.1  พัฒนาเครือข่าย

จัดสัมมนาแลกเปล่ียนการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดปริมณฑล

ท่ีเป็นพ้ืนท่ีรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะ (ตามแผนฯ กทม. หน้า 194)

โครงกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรกรุงเทพมหำนครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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บำท

.

ผลผลิตรำยจ่ำยบุคลำกร บำท

บำท

บำท

01101-1  เงินเดือน 22,818,500  บาท

01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 1,365,400    บาท

01105-1  เงินเพ่ิมข้าราชการการเมือง 105,600       บาท

01105-2  เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ

 สายงานนิติกร ตําแหน่งนิติกร 72,000        บาท

01106-1  เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ 254,400       บาท

01107-1  เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 506,400       บาท

01108-1  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 22,600        บาท

01109-1  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ 5,200          บาท

01111-1 เงินเดือนข้าราชการการเมือง 1,334,600    บาท

บำท

01201-1 ค่าจ้างประจํา 3,711,100    บาท

01202-1 เงินเพ่ิมค่าจ้างประจํา 208,000       บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจํา 50,400        บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจํา 13,200        บาท

บำท

02101-1 ค่าจ้างช่ัวคราว 451,200       บาท

02102-1 96,000        บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราว 28,800        บาท

บำท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา 30,300        บาท

03135-1 304,800       บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 28,800        บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,800          บาท

รำยละเอียดงบประมำณจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย

แผนงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

31,409,100                  

31,409,100.00    งบบุคลำกร

ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรุงเทพมหำนคร

3,982,700         

576,000            

365,700            4. ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	

1. เงินเดือน  

   2. ค่ำจ้ำงประจ ำ	

   3. ค่ำจ้ำงช่ัวครำว	

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราว

26,484,700        

งบประมำณตำมโครงสร้ำงผลผลิต 127,049,200                

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
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บำท

1. งบด ำเนินงำน บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

2. งบลงทุน บำท

บำท

บำท

05105-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 

    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

    พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA

    ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 3 เคร่ือง 76,530        บาท

05105-2 (2) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา

    ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 1 เคร่ือง 8,900          บาท

1,848,860         

   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

   เงินประจําตําแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

   ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรอง

   ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

   ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

   1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

    ค่ำครุภัณฑ์

    ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 158,540            

158,540            

158,540            

แผนงำนนิติบัญญัติและบริหำรรำชกำร

95,240,100                  

54,835,660        

54,401,160        

4,285,500         

        ค่าโทรคมนาคม

434,500            

ผลผลิตกิจกำรสภำกรุงเทพมหำนคร

        1.1.1 ค่ำตอบแทน 

   ค่าเบ้ียประชุม

        1.1.2 ค่ำใช้สอย
   ค่าอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.3 ค่ำวัสดุ

48,266,800        

    ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสํานักงานประเภท

    เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและ

    นํ้ามันหล่อล่ืน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

    ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค		

        ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 
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05105-9

    พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

    แบบ GGWA ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เคร่ือง 24,510        บาท

05119-7 (4) เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

30,000        บาท

05135-3 (5) เคร่ืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 3 เคร่ือง 18,600        บาท

3. งบรำยจ่ำยอ่ืน บำท

07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภา

742,600       บาท

07103-2

372,300       บาท

07199-1 (3) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษาโปรแกรม

    ระบบงาน (Software) เว็บไซต์ของ

    สภากรุงเทพมหานคร 200,000       บาท

07199-2

     การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ

     สภากรุงเทพมหานคร 3,633,200    บาท

07199-3 820,000       บาท

07199-4

     จากต่างประเทศในฐานะแขกของสภา

     กรุงเทพมหานคร 3,540,000    บาท

07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมหรือ

    กิจกรรมท่ีจัดโดยเมืองหรือองค์การ

8,460,000    บาท

07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บทบาทของ

    สภากรุงเทพมหานครโดยการมีส่วนร่วม

    ของภาคประชาชน 22,477,800  บาท

40,245,900        

(4) ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร

(6) ค่าใช้จ่ายในการให้การต้อนรับคณะผู้แทน

    ระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร

(3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน

    กรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาแนวทางการติดตาม

    งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    ส่งเอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 2 เคร่ือง
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โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์

400,000      บำท

บำท

07103-3 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการบริหารจัดการ

400,000       บาท

400,000            

กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในจังหวัดปริมณฑลท่ีเป็นพ้ืนท่ีรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร

งบรำยจ่ำยอ่ืน

ในจังหวัดปริมณฑลท่ีเป็นพ้ืนท่ีรอยต่อกับกรุงเทพมหำนคร

โครงกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรกรุงเทพมหำนครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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4,478,800   บำท

บำท

07101-1 ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564

เพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

4,478,800    บาทสําหรับงวดเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564

ค่าจ้างช่ัวคราว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

งบรำยจ่ำยอ่ืน 4,478,800         


