รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายเสนอ รอญยุทธ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
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รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของนายเสนอ รอญยุทธ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
***************************
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ตามนั ยมาตรา 58/5 วรรค 5 และวรรค 6 แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตำบลและองค์ การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
กระผม นายเสนอ รอญยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงขอรายงานผล การปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประมาณการรายรับและรายจ่ายไว้
ทั้งสิ้น 35,500,000 บาท แยกเป็น โดยแยกเป็น
รายจ่าย

ประมาณการ ปี 2563

งบกลาง

11,967,298.00

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
ประจำและค่าจ้างชั่วคราว)

11,551,680.00

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค

6,126,082.00

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

3,824,300.00

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

2,030,640.00
รวม

35,500,000.00

2

นโยบายและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นโยบายด้านสาธารณูปโภค
1. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีคงทนถาวร
2. ดำเนินการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบประปา
3. ดำเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
4. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอตามความ
ต้องการของประชาชน
นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1. เพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง
2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม ทั้งด้านวิชาการ และแหล่งเงินทุน
นโยบายด้านสังคม
1. เพิ่มศักยภาพของคนในด้านการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาสังคมและความยากจนของประชาชน
3. สนับสนุนการดำเนินการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปรับปรุงพัฒนาจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยั่งยืน
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
นโยบายด้านองค์กร
1. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อื่นๆ เพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
5. ปรับปรุงอาคารและสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นโยบายแห่งรัฐที่ต้องนำมาปฏิบัติ
1. งานโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2. งานบริหารจัดการขยะชุมชนภายในตำบล
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1. นโยบายด้านสาธารณูปโภค
- ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีคงทนถาวร
- ดำเนินการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบประปา
- ดำเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
- ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรให้เพียงพอตามความ
ต้องการของประชาชน
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1
จำนวน 183,900 บาท
2. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 จำนวน 211,900 บาท
3. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 จำนวน 219,000 บาท
4. ก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านหลุบเพ็ก หมู่ที่ 4
จำนวน 481,500 บาท
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ 5
จำนวน 157,000 บาท
6. ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่2) บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 จำนวน 215,000 บาท
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7
จำนวน 159,000 บาท
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับม่วงไข่ หมู่ที่ 9
จำนวน 217,800 บาท
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับทอง หมู่ที่ 10
จำนวน 183,900 บาท
10. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านประชาแสนสุข หมู่ที่ 11 จำนวน 215,000 บาท
11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12
จำนวน 127,500 บาท
12. ก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านซับผักกูด หมู่ที่ 13
จำนวน 481,500 บาท
13. ก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14
จำนวน 481,500 บาท
14. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง จำนวน 90,000 บาท
15. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํา พาดสายดับและติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิมเติม บ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 จำนวน 100,000 บาท
16. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 14 หมูท่ ี่บ้านในเขตตำบลห้วยไร่
จำนวน 30,000 บาท
17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 1 บ้านห้วยไร่
จำนวน 111,000 บาท
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ จำนวน 62,000 บาท
19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 2 บ้านหนองไฮ
จำนวน 130,700 บาท
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 3 บ้านโคกสง่า
จำนวน 1,447,000 บาท
21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 3 บ้านโคกสง่า
จำนวน 162,000 บาท
22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 4 บ้านหลุบเพ็ก
จำนวน 136,600 บาท
23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 5 บ้านโสกมูลนาค
จำนวน 429,900 บาท
24. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 6 บ้านโคกไม้งาม
จำนวน 196,500 บาท
25. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 7 บ้านห้วยยาง
จำนวน 148,000 บาท
26. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 8 บ้านดงเย็น
จำนวน 166,000 บาท
27. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 9 บ้านซับม่วงไข่
จำนวน 113,000 บาท
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28. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 10 บ้านซับทอง
จำนวน 138,000 บาท
29. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 11 บ้านประชาแสนสุข จำนวน 158,800 บาท
30. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 12 บ้านห้วยยาง
จำนวน 135,000 บาท
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านซับผักกูด,หมูท่ ี่ 14 บ้านซับสมบูรณ์ จำนวน 262,500 บาท
32. โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2
จำนวน 275,800 บาท
33. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า-บ้านโคกมน ต.บ้านโสก จำนวน 79,000 บาท
34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่บ้าน-อ่างนิวซีแลนด์ บ้านหลุบเพ็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 376,000 บาท
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านโสกมูลนาคหมู่ที่ 5 จำนวน 263,000 บาท
36. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ จำนวน 495,500 บาท
37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 7 บ้านห้วยยาง
จำนวน 288,600 บาท
38. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง
จำนวน 497,700 บาท
ภาพการดำเนินโครงการด้านสาธารณูปโภค
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 14 หมูท่ ี่บ้านในเขตตำบลห้วยไร่

การดำเนินการก่อสร้างประปาหอถังสูง
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การก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านซับม่วงไข่
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การซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ
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การขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12
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2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
- เพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง
- ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม ทั้งด้านวิชาการ และแหล่งเงินทุน
1. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยไร่
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลห้วยไร่
3. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
4. โครงการของดีตำบลห้วยไร่ (ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่)

จำนวน 20,000 บาท
จำนวน 20,000 บาท
จำนวน 20,000 บาท
จำนวน
- บาท
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3. นโยบายด้านสังคม
- เพิ่มศักยภาพของคนในด้านการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาสังคมและความยากจนของประชาชน
- สนับสนุนการดำเนินการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
1. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 20,000 บาท
2. โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 20,000 บาท
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 22,000 บาท
4. โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 20,000 บาท
5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 20,000 บาท
6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
จำนวน 20,000 บาท
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จำนวน 20,000 บาท
8. โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน
จำนวน 20,000 บาท
9. โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 20,000 บาท
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง จำนวน 220,630 บาท
11. ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
จำนวน 919,522 บาท
12. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
จำนวน 1,635,640 บาท
13. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
จำนวน 30,000 บาท
14. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2563
จำนวน 200,000 บาท
15. โครงการเข้าร่วมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์
จำนวน 20,000 บาท
16. อุดหนุนอำเภอคอนสวรรค์ในการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์
จำนวน 50,000 บาท
17. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จำนวน 30,000 บาท
18. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวน 8,062,800 บาท
19. เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์
จำนวน 42,000 บาท
20. เงินสงเคราะห์ผู้พิการ
จำนวน 3,354,400 บาท
21. โครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า
จำนวน 50,000 บาท
22. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จำนวน 50,000 บาท
23. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
จำนวน 10,000 บาท
24. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.
จำนวน 50,000 บาท
25. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง
จำนวน 50,000 บาท
26. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
จำนวน 20,000 บาท
27. โครงการซ่อมแซมบ้านผูย้ ากไร้ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จำนวน 10,000 บาท
28. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ
จำนวน 30,000 บาท
29. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.
จำนวน 50,000 บาท
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30. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
จำนวน 10,000 บาท
31. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมและการยกย่องบุคคลต้นแบบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ และผู้นำชุมชน
จำนวน 250,000 บาท
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4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงพัฒนาจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยั่งยืน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำนวน 20,000 บาท
2. โครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง
จำนวน 10,000 บาท
3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
จำนวน 30,000 บาท
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นโยบายด้านองค์กร
- พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อื่นๆ เพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
- ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
- ปรับปรุงอาคารและสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางราชการและพระมหากษัตริย์หรือกิจกรรมต่างๆ จำนวน 50,000 บาท
2. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
จำนวน 15,000 บาท
3. โครงการ อบต.เคลื่อนที่
จำนวน 10,000 บาท
4. ค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ประจำสำนักงานสำหรับให้บริการประชาชน จำนวน 20,000 บาท
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
จำนวน 100,000 บาท
6. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จำนวน 150,000 บาท
7. โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 20,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน 50,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
จำนวน 50,000 บาท
10. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 150,000 บาท
11. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จำนวน 22,000 บาท
12. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร
จำนวน 15,000 บาท
13. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
จำนวน 21,000 บาท
14. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6
จำนวน 9,000 บาท
15. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบขาโครเมี่ยม
จำนวน 15,000 บาท
16. ค่าจัดซื้อถังน้ำ
จำนวน 6,800 บาท
17. ค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ำ
จำนวน 5,000 บาท
18. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 21,000 บาท
19. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จำนวน 8,600 บาท
20. ค่าจัดซื้อพิมพ์ชนิดเลเซอร์
จำนวน 2,600 บาท
21. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครือ่ ง
จำนวน 16,000 บาท
22. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 32,000 บาท
23. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครือ่ ง
จำนวน 37,000 บาท
24. ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
จำนวน 11,000 บาท
25. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จำนวน 20,000 บาท
26. ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์สี LED smart TV
จำนวน 21,300 บาท
27. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จำนวน 22,000 บาท
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28. ตู้บานเลื่อนแบบใส
จำนวน 10,000 บาท
29. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร
จำนวน 10,000 บาท
30. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
จำนวน 21,000 บาท
31. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา, ค่าบริการไปรษณีย์, ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน 220,000 บาท

