
 
 

 
๓.๒  บัญชีโครงการพัฒนาและ                                       
บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๑๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 

๑.๑ แนวทางการพัฒนา :   การส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ 
 
 

 

ขุดสระน ้าขนาดเล็กให้แก่กลุม่
เกษตรกรในต้าบลหนองแวง
โสกพระ 
 

- เพื่อจ้างเหมาขุดสระน ้า
ในพื นที่ท้ากินของ
เกษตรกร ส้าหรบัใช้ท้า
การเกษตร 

- สระน ้า  ๑๔ บ่อ 
ขนาด ๒๐x๒๐x๒ ม. 
ปริมาณดิน ๘๐๐ ลบ.ม. 
 

*๘๐๐,๐๐๐ 
(*หน่วยงานอื่น) 

 
 

 *๘๐๐,๐๐๐ 
(*หน่วยงานอื่น) 

 
 

*๘๐๐,๐๐๐ 
(*หน่วยงานอื่น) 

 

จ้านวนสระน ้าที่
ได้จากการขุด 

- พื นที่ท้ากนิของกลุ่ม
เกษตรกรมีสระน ้าท่ีกัก
เก็บน ้าไดเ้พียงพอต่อการ
ผลิตได้อยา่งต่อเนื่อง 

ส้านักงาน
ปลัด/ 

กองช่าง 

๒ เพาะช้ากล้าไม้พืชสวน/ไม้ใช้
สอย 

- เพื่อจัดหาวัสดสุ้าหรับ
เพาะช้ากล้าไม ้
- เพื่อเพาะช้ากล้าไม้ผล,ไม้
ประดับ,ไม้ใช้สอยไว้ส่งเสรมิ
ให้กับเกษตรได้ในพื นที่และ
ปลูกในท่ีสาธารณะ 

- ๒๐,๐๐๐ ต้น ๒๗,๐๐๐ 
(๕๗:๒๗,๔๐๐) 

 ๒๗,๐๐๐ 
 

๒๗,๐๐๐ 
 

จ้านวนกล้าไม้ท่ี
ได้จากการเพาะ
ช้า 

- พื นที่สาธารณะใน
ต้าบลมตี้นไม้เพิ่มขึ น 

ส้านักงาน
ปลัด 

๓ เพาะพันธ์ุกบ 
 

 

- เพื่อจัดหาวัสด/ุอุปกรณ์
ในการเพาะพันธุ์กบ  
- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกร
น้าไปเพาะเลี ยง  

- เพาะพันธ์ุ ๔ ครั ง/ป ี
 

๒๕,๐๐๐ 
(๕๘:๒๕,๐๐๐) 

 

 ๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

จ้านวนครั งใน
การเพาะพันธ์
กบ 

- มีพันธ์ุกบไว้ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
เกษตรกรในพื นท่ีน้าไป
เพาะเลี ยง/เป็นอาหาร 
 

ส้านักงาน
ปลัด 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๑๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา     การส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ เพาะพันธ์ุปลา - เพื่อจัดหาวัสด/ุอุปกรณ์ใน
การเพาะพันธุ์ปลา 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กับกลุ่มเกษตรกรและ 
ประชาชนในพื นท่ีต้าบน้า 
ไปขยายผลการเพาะเลี ยง 
 

เพาะพันธ์ุ ๓ ครั ง/ปี 
ประกอบด้วย 
- ปลาดุกปิกอุย 
- ปลาตะเพียน 
- ปลานวลจันทร ์
 

๓๕,๐๐๐ 
(๕๗:๓๐,๕๐๐) 

 

 ๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

จ้านวนครั งใน
การเพาะพันธุ์
ปลา 

- มีลูกปลาไว้ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
เกษตรกรในพื นท่ีน้าไป
เพาะเลี ยง/เป็นอาหาร 
 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

๕ อบรมเกษตรกรหลักสตูร
ส่งเสริมการเกษตร 

- เพื่อจัดอบรมเกษตรกรให้
รู้จักการเลี ยงปลา กบ เพ่ือ
น้าไปขยายผลเพาะเลี ยง
ต่อไป 
 

- อบรมเกษตรกร ๔ 
ครั งๆ ละ ๔๐ คน  
รวม ๑๖๐ คน 

๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จ้านวนเกษตรกร
ที่ผ่านการอบรม 

- เกษตรกร/ประชาชน
ในพื นที่น้าไปขยายผล
เพื่อการเพาะเลี ยงต่อไป 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

๖ สง่เสริมการด้าเนินงานและ  
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

- เพื่อสนับสนุนการด้าเนิน
กิจกรรมของกรรมการ
ศูนย์ฯ  
 

- จัดประชุมคณะกรรมการ 
๔ ครั ง/ปี 
- จัดอบรมและศึกษาดู
งาน 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๕๗:๔๘,๕๘๔) 

 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ้านวน
คณะกรรมการที่
ผ่านกจิกรรม 

- เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ด้าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๑๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา     การส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗ พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต้าบล
หนองแวงโสกพระให้เป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านการเกษตร 

- เพื่อพัฒนาต่อยอด
กิจกรรมของศูนยฯ์ ให้เป็น
ศูนย์ทดลองงานพัฒนาการ
เกษตร เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ทางการเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์และมี
ผลต่อการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมอันเหมาะสม
แก่สภาพพื นท่ี ให้เป็น
แบบอย่างให้เกษตรกร
น้าไปปฏิบตัิในพื นท่ีของตน
เพื่อเพ่ิมผลผลิตและมี
รายได้เพิ่มขึ น 
 

๑) ก่อสร้างบ่อซีเมนต์
เลี ยงปลา จ้านวน ๒ บ่อ  
ขนาด ๒.๕x๖x๐.๖๐ ม. 
๒) จัดท้าแหล่งเรียนรู้การ
เลี ยงกบในนาข้าว พร้อม
วัสดุอุปกรณ์ ๑ บ่อ  
ขนาด ๒x๒๒x๐.๖๐ ม.  
๓) จัดท้าแปลงปลูกพืช
สมุนไพร พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ จ้านวน ๕ แปลง 
ขนาด ๔x๗๐ เมตร 
๔) จัดท้าแหล่งเรียนรู้การ
ปลูกพืชไม้ผล (มะนาว) – 
ท่อซีเมนต์ขนาด ๑x๐.๖๐ 
ม. จ้านวน ๑๐ ท่อ พร้อม
ระบบน ้าและต้นกล้า
มะนาว  ๑๐ ต้น 

๓๕๐,๐๐๐ 
(๕๗:๗,๘๑๕) 

 

 - - - จ้านวนบ่อ
ซีเมนตเ์ลี ยงปลา 
- จ้านวนบ่อดิน
เลี ยงกบ 
- จ้านวนแปลง
ปลูกพืชสมุนไพร 
- จ้านวนการ
ปลูกพืชไม้ผล 
(มะนาว) 
- จ้านวนคอกหมู
หลุม 
- จ้านวนโรงเรือน
ไก่ไข ่
- มีพื นท่ีในการ
ประชุมเพิ่มขึ น 
- ภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์ฯ สวยงาม 

- เป็นแหล่งศึกษา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ทางการเกษตรให้กับ
เกษตรและประชาชนผู้มี
มีความสนใจ 

ส้านักงาน
ปลัด 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๒๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา     การส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

 (ต่อ) (ต่อ) ๕) ก่อสร้างคอกหมูห่ลุม 
จ้านวน ๒ บ่อ ขนาด  
๒x๕x๑ เมตร พร้อม
วัสดุอุปกรณ ์
๖) จัดท้าฐานเรียนรู้การ
เลี ยงไกไ่ข่ จ้านวน ๑ 
โรงเรือน ไกไ่ข่ ๒๐ ตัว 
พร้อมอาหาร 
๗) ปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเรือนโคขุนให้เป็น
สถานท่ีประชุม ขนาด 
๑๒x๑๖ เมตร พร้อม
วัสดุอุปกรณ ์
๘) ปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ
บริเวณศูนย์ฯ 

(ต่อ)  (ต่อ) (ต่อ) - มีบอร์ดข้อมูล
และป้าย
ประชาสมัพันธ์
ทางการเกษตร 
- ระบบน า้
เพียงพอต่อการ
ด้าเนินงาน
ภายในศูนย์ฯ 

(ต่อ) (ต่อ) 

 
 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๒๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา     การส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

 (ต่อ) (ต่อ) ๙) จัดท้าบอร์ดข้อมูล 
และป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเกษตร 
๑๐) ปรับปรุงและ
เพิ่มเตมิระบบน า้เพื่อ
การเกษตรภายในศูนยฯ์ 
 

    (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) 

๘ ส่งเสริมการเลี ยงโคเนื อพันธุ ์ 
บาหมันให้เกษตรกรโดยขอรับ
การสนับสนุนน ้าเชื อจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

- เพื่อพัฒนาสายพันธ์ุโค
เนื อให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
 

- ๑๔ หมู่บ้าน 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

- ช่วยสร้างรายได้ให้
เกษตรกรเพิ่มขึ น 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๒๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา     การส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ผักปลอดสารพิษพร้อมระบบน ้า 
หมู่ ๖ บ้านโนนชาด 
(บริเวณพื นท่ีหนองฝายใหม่,
หนองแก) 

- เพื่อให้ประชาชนบ้าน
โนนชาดมีอาชีพเสริมนอก
ฤดูท้านาเป็นการเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

- ระบบน ้า ๑ ระบบ 
- แปลงปลูกผัก พื นที่
ทั งหมด ๓-๑-๗๐ ไร ่
- สมาชิกเข้าร่วม ๔๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐  - - จ้านวนในการ
ด้าเนินการ 
- ระบบน ้า 
- พื นที่แปลง
ปลูกผัก 
- สมาชิกเข้าร่วม  
 

- ประชาชนบ้านโนนชาด
สามารถลดรายจา่ยและมี
รายได้ ในครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ น 

ส้านักงาน
ปลัด 

๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ผักปลอดสารพิษพร้อมระบบน ้า 
หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง 
(บริเวณสระพลาสติก) 

- เพื่อให้ประชาชนบ้าน
ห้วยม่วงมีอาชีพเสรมินอก
ฤดูท้านาเป็นการเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

- ระบบน ้า ๑ ระบบ 
- แปลงปลูกผัก พื นที่   
๑-๑-๕ ไร ่
- สมาชิกเข้าร่วม ๒๐ คน 

๗๐,๐๐๐  - - จ้านวนในการ
ด้าเนินการ 
- ระบบน ้า 
- พื นที่แปลง
ปลูกผัก 
- สมาชิกเข้าร่วม  
 

- ประชาชนบ้านห้วยม่วง
สามารถลดรายจา่ยและ 
มีรายได้ ในครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ น 

ส้านักงาน
ปลัด 

๑๑ ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมระบบ
ท่อส่งน ้า หมู่ที่ ๑๓  
บ้านหนองแวงโคตร 

- เพื่อส้าหรับเป็นแหล่งส่ง
น ้าในการเพาะปลูกให้กับ
เกษตรกร 
 

ก่อสร้างหอถังสูง 
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

-  - ๓๐๐,๐๐๐ จ้านวนหอถังสูง - ประชาชนบ้สามารถ
ลดรายจ่ายและ มรีายได้ 
ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ น 

กองช่าง 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๒๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๒ แนวทางการพัฒนา  : การสง่เสริมเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกจิชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ จัดเวทีสมัมนาแลกเปลีย่น
เรียนรูค้ณะกรรมการศูนย์สาธติ
ร้านค้าชุมชนต้าบลหนองแวง
โสกพระ 

- เพื่อจัดเวทีสัมมนา ใหแ้ก่
คณะกรรมการศูนยส์าธิต
ร้านค้าชุมชนต้าบล ได้
แลกเปลีย่นประสบการณ์
การด้าเนินกิจกรรม  

- จ้านวน ๙ ศูนย์ รวม 
๔๕ คน 

๒๕,๐๐๐ 
 

 ๒๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

จ้านวน
คณะกรรมการที่
ผ่านการสัมมนา 

- เกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่นเรยีนรู/้
ประสบการณ์การด้าเนิน
กิจกรรมของศูนยฯ์ 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

๒ สนับสนุนงบประมาณกองทุน
หมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน 
 
 
 

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้กองทุนมี
เงินทุนหมุนเวียนในการ
พัฒนากิจการของกองทุน
เพิ่มขึ น 

- สนับสนุน ๑ ครั ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนครั งใน
การสนับสนุน
งบประมาณ 

- กองทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจชุมชนมีเงินทุน
ให้กลุ่มอาชีพได้กู้ยมืไป
พัฒนาการประกอบอาชีพ  
มีผลผลิตรายได้เพิ่ม 

ส้านักงาน
ปลัด 

๓ ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน  
หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยม่วง 

- เพื่อให้ชุมชนบริหาร
จัดการผลผลติภายใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มมลูค่า
สินค้าเกษตรภายในชุมชน 

- โรงสีข้าว พร้อม
อุปกรณ์ตดิตั ง ๑ แห่ง 

-  ๔๕๐,๐๐๐ - จ้านวนโรงสีข้าว
พร้อมอุปกรณ์
ติดตั ง 

ชุมชนบริหารจัดการ
ผลผลติภายในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงาน
ปลัด 

 

 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๒๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  
 
๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 

๑.๒ แนวทางการพัฒนา  : การสง่เสริมเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกจิชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และ
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย์
เครือข่ายสตรีแม่บ้าน 

- เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้
และประสบการณ์ให้กับ
คณะกรรมการศูนยฯ์ 
ส้าหรับน้าไปปฏิบัติใน
การด้าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ 

- สตรีแม่บ้าน ๗๐ คน 
- ส่งเสริมการแปรรูป
ข้าว,ไหล,ผ้าไหม 

๒๕๐,๐๐๐ 
(๕๗:๑๓๓,๕๔๔) 

 
 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

จ้านวน 
- สตรีแม่บ้านท่ี
เข้าร่วมอบรม 
- กิจกรรมที่
ส่งเสริมการแปร
รูป 

คณะกรรมการศูนย์
เครือข่ายสตรฯี ไดม้ี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
แล้วน้ามาปรับใช้กับการ
ด้าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ ได ้

ส้านักงาน
ปลัด 

๕ วันสตรสีากล (ต่อเนื่อง) 
 

- เพื่อจัดงานวันสตรสีากล 
โดยมีแม่บ้านจ้านวน ๑๔ 
หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม 

- ๓๐๐  คน ๕๐,๐๐๐ 
(๕๗:๔๙,๙๐๐) 

 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนสตรีที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

- กลุ่มสตรีได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าและบทบาท 
ความส้าคัญของตนเอง
ที่มีต่อสังคม 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

๖ สนบัสนุนงบประมาณอุดหนุน
กองทุนสัจจะสวสัดิการชุมชน
ต้าบลหนองแวงโสกพระ 
 

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้กองทุน
สัจจะสวัสดิการชุมชน
ต้าบลส้าหรับเป็นเงินทุน
ในการด้าเนินกิจกรรม 
 

- สนับสนุน ๑ ครั ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ้านวนครั งท่ี
สนับสนุน
งบประมาณ 

- กองทุนสามารถบริหาร
การจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง 

ส้านักงาน
ปลัด 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๒๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ ขุดลอกหนองไห  หมู่ที่ ๒  
บ้านโนนกอก 
 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๓ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๖๕x๓๒x๒ ม. รวมพื นท่ี 
๙,๓๖๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) 

*๓๒๑,๔๙๖ 
(*หน่วยงานอื่น) 

 - - แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๒ ขุดลอกล้าห้วยกุดคอก่าน  
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแปน 
 
 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๕ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๒๐x๓๕๐x๒ ม.  
รวมพื นที่ ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) 

-  *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หน่วยงานอื่น) 

- แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๓ ขุดลอกหนองแปนน้อย  
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแปน 
 
 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๑๔ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๑๑๕x๑๙๕x๒ ม.  
รวมพื นที่ ๔๔,๘๕๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) 

-  - *๔,๕๕๒,๘๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๔ ขุดลอกล้าห้วยหวายตอนล่าง  
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนชาด 
 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๒๐ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๑๖x๒,๐๐๐x๓ ม.  
รวมพื นที่ ๙๖,๐๐๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

-  - *๑,๕๑๒,๐๐๐ 
(*หน่วยงานอื่น) 

แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๒๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ ขุดลอกหนองสีดา หมู่ที่ ๘ 
บ้านโนนเพ็ก 
 
 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๒๗ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๒๐x๑,๖๐๐x๓ ม.  
รวมพื นที่ ๙๖,๐๐๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

-  *๒,๙๑๘,๒๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

- แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๖ ขุดลอกหนองเลิงเบน หมู่ที่ ๘ 
บ้านโนนเพ็ก 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๙ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๙๖x๑๕๐x๓ ม.  
รวมพื นที่ ๔๓,๒๐๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

-  - *๑,๖๐๓,๗๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๗ ขุดลอกล้าห้วยแอก 
(ช่วงหนองระนาม)  
หมู่ที ่๙ บ้านหลักด่าน 
 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๑๔ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๑๑๕x๑๙๕x๒ ม.  
รวมพื นที่ ๔๔,๘๕๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

-  *๒,๓๔๖,๖๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

- แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๘ ขุดลอกหนองฮ้อมห่าง  
หมู่ที ่๑๐ บ้านหันน้อย 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๕ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๒๐x๓๕๐x๒ ม.  
รวมพื นที่ ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) 

-  *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หน่วยงานอื่น) 

- แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๒๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ ขุดลอกหนองห้วยน้อย  
หมู่ที ่๑๐ บ้านหันน้อย 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๑๕ ไร่ ขุดลอกขนาด 
รวมพื นที่ ๕๔,๔๙๗ ลบ.ม. 

(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 
 

-  - *๒,๖๙๒,๓๒๒ 
(*หน่วยงานอื่น) 

แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๑๐ ขุดลอกหนองห้วยทราย
ตอนบน หมู่ที่ ๑๑   
บ้านโคกกุง 
 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๓ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๖๕x๗๒x๒ ม.  
รวมพื นที่ ๙,๓๖๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

-  - *๓๒๑,๔๙๖ 
(*หน่วยงานอื่น) 

แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๑๑ ขุดลอกหนอง รพช.  
หมู่ที่ ๑๒  
บ้านหนองหญ้าปล้อง 
 

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๔ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๖๕x๗๒x๒ ม.  
รวมพื นที่ ๙,๓๖๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

-  - *๓๒๑,๔๙๖ 
(*หน่วยงานอื่น) 

แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๑๒ ขุดลอกล้าห้วยลึกตอนล่าง  
หมู่ที ่๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

พื นที่ ๓๒ ไร่ ขุดลอกขนาด 
๒๐x๒,๕๐๐x๒ ม.  
รวมพื นที่ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

-  - *๒,๙๔๗,๕๐๐ 
(*หน่วยงานอื่น) 

แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 
 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

 



   

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)         ๒๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร์  :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๓ ขุดขยายสระหนองแก 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี

- เพื่อส้าหรับกักเก็บน ้าเพื่อ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

ขุดลอกขนาด 
๑๒๐x๒๒๘x๓.๕ ม.  
รวมพื นที่ ๙๕,๗๖๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) 

-  - *๒,๘๗๒,๘๐๐ 
(*หน่วยงานอื่น) 

แหล่งน ้ามีความ
ลึกเพิ่มขึ น ดิน
ทับถมลดลง 
 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๑๔ ก่อสร้างคลองส่งน ้า หมู่ที่ ๑๔ 
บ้านใหม่สามคัคี  
(หนองไห – หนองแก) 

- เพื่อส้าหรับเป็นคลองส่ง
น ้าในเพาะปลูกให้กับ
เกษตรกร 

คลองส่งน ้า ขนาด  
๑x๑๐.๓๐x๐.๕๓ ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด 

๗๐,๐๐๐  - - มีคลองส่งน ้า
เพิ่มขึ น 

- พื นที่การเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตรตลอดป ี

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๑๕ วางท่อระบายน ้าล้าห้วยลึก  
หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม 

- เพื่อไวก้ักเก็บน ้าและ 
แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ
เกษตรกรไดม้ีน ้าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

วางท่อ ๒ จุด  
- ห้วยฝายใหม่  
- ช่วงนาพ่อสงวน/พ่อสอ 
(ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด) 

-  ๓๐๘,๐๐๐ - มีแหล่งกักเก็บ
น ้าเพิ่มขึ น 
 

- พื นท้าการเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตร 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

๑๖ จัดหาเครื่องสูบน ้า พร้อม
อุปกรณ์ตดิตั ง 

- เพื่อท้าการสูบน ้าใน
หนองน ้าสาธารณะมากัก
เก็บแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

- จ้านวน ๒ เครื่อง 
ขนาด ๖ และ ๘ นิ ว
แบบเทลเลอร์  

*๙๗๐,๓๘๐ 
(*หน่วยงานอื่น) 

 - - จ้านวนเครื่องสูบ
น ้า 

- พื นท้าการเกษตรของ
เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ
ต่อการท้าเกษตร 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

 


