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ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ตำมหมวด  ๕  
ข้อ  ๒๖  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร  ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็น
แผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไข
แผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถื่น”   

   
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยมจึงได้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น  เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียด
แผนงำน  โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณนั้น  และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐  ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกข้ึน  มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับ
หน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำร
ติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ฉบับนี้  จะสำมำรถใช้เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยมและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี  
 
         
 

       
 
 
 
 
 

    
 
  

 
 



 

สารบัญ 
 
 

เรื่อง              หน้า 
 
ส่วนที่  ๑  บทน า  
 บทน ำ         ๑ 
 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน     ๑ 
 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน     ๒ – ๓ 
 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน      ๔ 
  
ส่วนที ่ ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม (ผด. ๑)     ๕ - ๑๑ 
 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. ๒)    ๑๒ – ๘๘ 
 
ภาคผนวก 
 ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 
๒๕๖2 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
๑.  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้
ควำมส ำคัญกับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระใน
กำรก ำหนดนโยบำย  กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง  และมีอ ำนำจ
หน้ำที่ของตนเองโดยเฉพำะ  นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพ่ือให้
กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจ
กว้ำงขวำงขึ้น   ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำรสำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยมได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่ก ำหนด
ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยใน
กำรพัฒนำ ในช่วง ๔ ปี (พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพ่ือจัดท ำงบประมำณ
ประจ ำปี   เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นส ำหรับ
งบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ  ๔  ปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
๒ พ.ศ.2559  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐  ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลำคม ๒๕๕๙    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยมโดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ฯ  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยมจึงได้จัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.25
๖๑  ตำมรูปแบบที่ก ำหนดตำมหนังสือดังกล่ำว โดยปรับเปลี่ยนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น 
“แผนงำน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนำสี่ปี ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม  2559  โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.25๖2 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยมขึ้น  และเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.25๖2  มีควำมชัดเจน
ในกำรปฏิบัติมำกข้ึนและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนเก่ียวกับหน่วยงำนอื่นๆ  รวมทั้งกำร
จ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรติดตำมและประมวลผล
เมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ 
และกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น    
เพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ



 

มำกขึ้น  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร   มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 

(๒)  แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

(๓)  แผนกำรด ำเนินงำน  จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่จะบรรจุในแผนกำร
ด ำเนินงำนจะมีที่มำจำก 
   (3.1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
   (3.2)   โครงกำร  กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำก
กำรจ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
   (3.3)  โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง
โดยไม่ใช้งบประมำณ (ถ้ำมี) 
   (3.4)  โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพ้ืนที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็น
โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่มีควำมคำบเก่ียวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
   (3.5)   โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำ
เห็นว่ำจะเกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ 
 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่ำ กำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้   โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ 
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำร
จำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำน
เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 



 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว หำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพ่ิมเติมจำก
หน่วยงำนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รฐัวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน  30 วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/
โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ (โดยให้จัดท ำ
เป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 

ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำสี่ปี โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่  ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.๑  บทน ำ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑.๓  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงกำร/กิจกรรม  (ผด. ๑)   
๒.๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. ๒)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม   
            ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
 
 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการ
พัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  หน่วย
ราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

สระสี่เหลี่ยมมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
(๒)  ท ำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยมเป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมอืในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลท ำให้กำรติดตำม

และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวก  รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือควบคุมกำร

ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 

 


