
 
 

 
๓.๒  บัญชีโครงการพัฒนาและ                                       
บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๑๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี ๑ :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ :   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 

๑.๑ แนวทางการพัฒนา :   การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ 
 
 

 

ขุดสระนํ้าขนาดเล็กใหแกกลุม
เกษตรกรในตําบลหนองแวง
โสกพระ 
 

- เพ่ือจางเหมาขุดสระนํ้า
ในพ้ืนท่ีทํากินของ
เกษตรกร สําหรบัใชทํา
การเกษตร 

- สระนํ้า  ๑๔ บอ 
ขนาด ๒๐x๒๐x๒ ม. 
ปริมาณดิน ๘๐๐ ลบ.ม. 

 

*๘๐๐,๐๐๐ 
(*หนวยงานอื่น) 

 
 

 *๘๐๐,๐๐๐ 
(*หนวยงานอื่น) 

 
 

*๘๐๐,๐๐๐ 
(*หนวยงานอื่น) 

 

จํานวนสระนํ้าท่ี
ไดจากการขุด 

- พ้ืนท่ีทํากินของกลุม
เกษตรกรมีสระนํ้าท่ีกัก
เก็บนํ้าไดเพียงพอตอการ
ผลิตไดอยางตอเน่ือง 

สํานักงาน
ปลัด/ 

กองชาง 

๒ โครงการเพาะชํากลาไมพืช
สวน/ไมใชสอย 

- เพ่ือจัดหาวัสดุและเพาะ
ชํากลาสงเสริมใหกับ
เกษตรไดในพ้ืนท่ีและปลูก
ในท่ีสาธารณะ 

- วัสดุอุปกรณในการ
เพาะชํา 
- พันธุกลาไมผล, ไม
ประดับ,ไมใชสอยไว
๒๐,๐๐๐ ตน 

๒๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จํานวนกลาไมท่ี
ไดจากการเพาะ
ชํา 

- พ้ืนท่ีสาธารณะใน
ตําบลมตีนไมเพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

๓ โครงการเพาะพันธุกบ 
 

 

- เพ่ือเพาะพันธุก และ
สงเสริมสนับสนุนให
เกษตรกรนําไปเพาะเลี้ยง  

- วัสดุอุปกรณในการ
เพาะพันธุ 
- เพาะพันธุ ๔ ครั้ง/ป 
- ลูกกบ ๓๐,๐๐๐ ตัว 

 

๒๕,๐๐๐ 

 
 ๒๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
จํานวนคร้ังและ
ลูกกบในการ
เพาะพันธกบ 

- มีพันธุกบไวสงเสริม
และสนับสนุนให
เกษตรกรในพ้ืนท่ีนําไป
เพาะเลี้ยง/เปนอาหาร 

สํานักงาน
ปลัด 

 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๑๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา     การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ โครงการเพาะพันธุปลา - เพ่ือจัดหาวัสด/ุอุปกรณใน
การเพาะพันธุปลา 
- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
ใหกับกลุมเกษตรกรและ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบนํา 
ไปขยายผลการเพาะเลี้ยง 

 

เพาะพันธุ ๓ ครั้ง/ป 
ประกอบดวย 
- ปลาดุกปกอุย 
- ปลาตะเพียน 
- ปลานวลจันทร 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

 

 ๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

จํานวนครั้งใน
การเพาะพันธุ
ปลา 

- มีลูกปลาไวสงเสริม
และสนับสนุนให
เกษตรกรในพ้ืนท่ีนําไป
เพาะเลี้ยง/เปนอาหาร 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

๕ โครงการสงเสรมิการดําเนินงาน
คณะกรรมการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
พรอมศึกษาดูงาน 

- เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของกรรมการ
ศูนยฯ  
 

- จัดประชุมคณะ 
กรรมการ ๔ ครั้ง/ป 
- จัดอบรมและศึกษาดู
งาน 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
จํานวน
คณะกรรมการท่ี
ผานกิจกรรม 

- เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ดําเนินกิจกรรมของ
ศูนยฯ 

 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๑๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ  
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา     การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ โครงการพัฒนาศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลหนองแวงโสกพระใหเปน
แหลงเรียนรูดานการเกษตร 

- เพ่ือพัฒนาตอยอด
กิจกรรมของศูนยฯ ใหเปน
ศูนยทดลองงานพัฒนาการ
เกษตร เปนแหลงศึกษา
เรียนรูทางการเกษตร และ
มีผลตอการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมอันเหมาะสม
แกสภาพพ้ืนท่ี ใหเปน
แบบอยางใหเกษตรกร
นําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตน
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 
 

๑) แหลงเรยีนรูการปลูก
ไมผล 
๒) แหลงเรยีนรูการ
เพาะเลี้ยงเห็ด 
๒) ปรับปรุงแหลงเรียนรู
ภายในศูนยฯ 

๕๐,๐๐๐  - - - จํานวนแหลง
เรียนรูการปลูก
ไมผล 
- จํานวนแหลง
เรียนรูการ
เพาะเลี้ยงเห็ด 

- เปนแหลงศึกษา
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ทางการเกษตรใหกับ
เกษตรและประชาชนผูมี
มีความสนใจ 

สํานักงาน
ปลัด 

๗ โครงการสูบนํ้าปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง 

- เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนในภาวะขาด
แคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน 

- ดําเนินการสบูนํ้าจาก
แหลงนํ้าใกลเคยีงมาเพ่ือ
พักเก็บนํ้าในหนองนํ้า
,สระนํ้าประจําหมูบาน ท้ัง 
๑๔ หมูบาน 

๑๕๐,๐๐๐  - - ปริมาณนํ้าท่ี
เพ่ิมข้ึนในหนอง
นํ้าประจํา
หมูบาน 

- ประชาชนมีนํ้าไวใช
อุปโภค-บริโภคและทํา
การเกษตรอยางพอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๑๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา     การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การปลูกผักปลอดสารพิษพรอม
ระบบนํ้า หมู ๖ บานโนนชาด 

(บริเวณพ้ืนท่ีหนองฝายใหม,
หนองแก) 

- เพ่ือใหประชาชนบาน
โนนชาดมีอาชีพเสริมนอก
ฤดูทํานาเปนการเพ่ิม
รายไดและลดรายจายใน
ครัวเรือน 

- ระบบนํ้า ๑ ระบบ 
- แปลงปลูกผัก พ้ืนท่ี
ท้ังหมด ๓-๑-๗๐ ไร 
- สมาชิกเขารวม ๔๐ คน 

๗๐,๐๐๐  - - จํานวนในการ
ดําเนินการ 
- ระบบนํ้า 
- พ้ืนท่ีแปลง
ปลูกผัก 
- สมาชิกเขารวม  
 

- ประชาชนบานโนนชาด
สามารถลดรายจายและมี
รายได ในครัวเรือนเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

๙ โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การปลูกผักปลอดสารพิษพรอม
ระบบนํ้า หมู ๗ บานหวยมวง 
(บริเวณสระพลาสติก) 

- เพ่ือใหประชาชนบาน
หวยมวงมีอาชีพเสรมินอก
ฤดูทํานาเปนการเพ่ิม
รายไดและลดรายจายใน
ครัวเรือน 

- ระบบนํ้า ๑ ระบบ 
- แปลงปลูกผัก พ้ืนท่ี   
๑-๑-๕ ไร 
- สมาชิกเขารวม ๒๐ คน 

๗๐,๐๐๐  - - จํานวนในการ
ดําเนินการ 
- ระบบนํ้า 
- พ้ืนท่ีแปลง
ปลูกผัก 
- สมาชิกเขารวม  
 

- ประชาชนบานหวยมวง
สามารถลดรายจายและ 
มีรายได ในครัวเรือนเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๐ กอสรางหอถังสูงพรอมระบบ
ทอสงนํ้า หมูท่ี ๖ 
บานโนนชาด 

- เพ่ือสําหรับเปนแหลงสง
นํ้าในการเพาะปลูกใหกับ
เกษตรกร 
 

กอสรางหอถังสูง 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๓๐๐,๐๐๐  - - จํานวนหอถังสูง - ประชาชนสามารถลด
รายจายและ มรีายได 
ในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๑๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา     การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๑ กอสรางหอถังสูงพรอมระบบ
ทอสงนํ้า หมูท่ี ๗  
บานหวยมวง 

- เพ่ือสําหรับเปนแหลงสง
นํ้าในการเพาะปลูกใหกับ
เกษตรกร 

กอสรางหอถังสูง 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

๓๐๐,๐๐๐  - - จํานวนหอถังสูง - ประชาชนสามารถลด
รายจายและ มรีายได 
ในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

๑๒ กอสรางหอถังสูงพรอมระบบ
ทอสงนํ้า หมูท่ี ๑๓  
บานหนองแวงโคตร 

- เพ่ือสําหรับเปนแหลงสง
นํ้าในการเพาะปลูกใหกับ
เกษตรกร 

กอสรางหอถังสูง 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

-  ๓๐๐,๐๐๐ - จํานวนหอถังสูง - ประชาชนสามารถลด
รายจายและ มรีายได 
ในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

๑๓ วางระบบนํ้า 
หมูท่ี ๔ บานหนองแปน 

- เพ่ือสําหรับเปนแหลงสง
นํ้าในการเพาะปลูกใหกับ
เกษตรกร 

วางระบบนํ้า  
ยาว ๓๕๔ เมตร 

-  - ๓๐,๐๐๐ ความยาวของ
ระบบนํ้า 

- ประชาชนมีแหลงปลูก
ผักชวยเพ่ิมรายไดใน
ครัวเรือน 

กองชาง 

๑๔ จัดซื้อ/จดัหาครุภณัฑ
การเกษตร (เครื่องสูบนํ้า) 

- เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี 
เพียงพอและเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบนํ้า จํานวน ๒ 
เครื่อง ขนาด ๖ และ ๘ 
น้ิวแบบเทลเลอร  

*๙๗๐,๓๘๐ 

(*อบต./ 
หนวยงานอ่ืน) 

 - - จํานวนเครื่องสูบ
นํ้า 

- พ้ืนทําการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตร 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๑๕ จัดซื้อ/จดัหาทอสงนํ้าแบบตัว
หนอน 

- เพ่ือใหหนวยงานมี
เครื่องมือเครื่องใชท่ี 
เพียงพอและเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงาน 

ขนาด ๖ น้ิว ยาว ๘ 
เมตร จาํนวน ๑ ตัว  

๑๐๐,๐๐๐  - - จํานวนทอสงนํ้า - พ้ืนทําการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตร 

กองชาง 
 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๑๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 

๑.๒ แนวทางการพัฒนา  : การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน
กองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชน
ตําบลหนองแวงโสกพระ 
 

- เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใหกองทุน
สัจจะสวัสดิการชุมชน
ตําบลสําหรับเปนเงินทุน
ในการดําเนินกิจกรรม 

- ปละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครั้งท่ี
สนับสนุน
งบประมาณ 

- กองทุนสามารถบริหาร
การจัดสวัสดิการแก
สมาชิกไดอยางตอเน่ือง 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการศูนยเครือขาย
สตรีแมบาน 

- เพ่ือจัดอบรมใหความรู
และประสบการณใหกับ
คณะกรรมการศูนยฯ 
สําหรับนําไปปฏิบัติใน
การดําเนินกิจกรรมของ
ศูนยฯ 

- คณะกรรมการศูนย
เครือขายสตรีแมบาน 
๕๐ คน 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
คณะกรรมการ
ศูนยฯ ท่ีผานการ
อบรม 

คณะกรรมการศูนย
เครือขายสตรฯี ไดมี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู 
แลวนํามาปรับใชกับการ
ดําเนินกิจกรรมของ
ศูนยฯ ได 

สํานักงาน
ปลัด 

๓ โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับ
กลุมสตรีแมบาน 

- เพ่ือใหสตรีแมบานไดรับ
ความรูและไดรับการ
พัฒนาทักษะอาชีพและมี
รายไดเสริมในครัวเรือน 

สตรีแมบาน ๗๐ คน  ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนสตรี
แมบานท่ีผาน
การอบรม 

สตรีแมบานมีอาชีพเสรมิ
เพ่ือเพ่ิมรายไดใน
ครัวเรือน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๒๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ขุดลอกลําหวยลึกตอนกลาง 
หมู ๑ บานหนองแวงโสกพระ 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-   *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๒ ขุดลอกหนองไห   
หมูท่ี ๒ บานโนนกอก 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกขนาด 
๖๕x๓๒x๒ ม. รวมพ้ืนท่ี 

๙,๓๖๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

-  *๓๒๑,๔๙๖ 
(*หนวยงานอื่น) 

- แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๓ ขุดลอกลําหวยลึกตอนบน 
หมู ๒ บานโนนกอก 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-   *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๔ ขุดลอกหนองหวยนอย 
หมู ๓ บานโคกลาม 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-   *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๒๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ ขุดลอกลําหวยแอก 
(ขุดลอกถึงฝายนํ้าลน)  
หมูท่ี ๔ บานหนองแปน 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-  *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

- แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๖ ขุดลอกลําหวยกุดคอกาน  
หมูท่ี ๔ บานหนองแปน 
 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-  - *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๗ ขุดลอกหนองแปนนอย  
หมูท่ี ๔ บานหนองแปน 
 

 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกขนาด 
๑๑๕x๑๙๕x๒ ม.  
รวมพื้นที่ ๔๔,๘๕๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

-  - *๔,๕๕๒,๘๐๐ 
(หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๘ ขุดลอกคลองมวง  
หมูท่ี ๔ บานหนองแปน 
 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-  - *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๒๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๙ ขุดลอกลําหวยแอก 
(ชวงนาแมลําจวน-ฝายนํ้าลน)  
หมูท่ี ๔ บานหนองแปน 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกขนาด 
๒๐x๓๕๐x๒ ม.  
รวมพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

-  - *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๑๐ ขุดลอกสระหนองขาม 
หมูท่ี ๕ บานหนองขาม 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตามแบบท่ี อบต.
กําหนด 

-  - *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๑๑ ขุดลอกลําหวยหวายตอนลาง  
หมูท่ี ๖ บานโนนชาด 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

พื้นที่ ๒๐ ไร ขุดลอกขนาด 

๑๖x๒,๐๐๐x๓ ม.  
รวมพื้นที่ ๙๖,๐๐๐ ลบ.ม. 

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

-  - *๑,๕๑๒,๐๐๐ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๑๒ ขุดลอกอีสานเขียว 

(ลําหวยมวงตอนบน)  
หมูท่ี ๖ บานโนนชาด 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

พื้นที่ ๒๐ ไร ขุดลอกขนาด 

๑๖x๒,๐๐๐x๓ ม.  
รวมพื้นที่ ๙๖,๐๐๐ ลบ.ม. 

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

-  - *๑,๕๑๒,๐๐๐ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๒๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๓ ขุดลอกสระกลาง 

หมูท่ี ๗ บานหวยมวง 
- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-  - *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๑๔ ขุดลอกหนองสีดา  
หมูท่ี ๘ บานโนนเพ็ก 
 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

พื้นที่ ๒๗ ไร ขุดลอกขนาด 

๒๐x๑,๖๐๐x๓ ม.  
รวมพื้นที่ ๙๖,๐๐๐ ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

-  *๒,๙๑๘,๒๐๐ 
(หนวยงานอื่น) 

- แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๑๕ ขุดลอกลําหวยมวง (ตอนลาง) 
หมูท่ี ๙ บานหลักดาน 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-  - *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๑๖ ขุดลอกลําหวยแอก 

(ชวงหนองระนาม)  
หมูท่ี ๙ บานหลักดาน 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

พื้นที่ ๑๔ ไร ขุดลอกขนาด 

๑๑๕x๑๙๕x๒ ม.  
รวมพื้นที่ ๔๔,๘๕๐ ลบ.ม. 

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

-  - *๒,๓๔๖,๖๐๐ 
(หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๒๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๗ ขุดลอกหนองฮอมหาง  
หมูท่ี ๑๐ บานหันนอย 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-  - *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๑๘ ขุดลอกลําหวยบอ  
หมูท่ี ๑๐ บานหันนอย 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

ขุดลอกตาม 
แบบท่ี อบต.กําหนด 

-  - *๔๑๒,๕๗๒ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๑๙ ขุดลอกหนอง รพช.  

หมูท่ี ๑๒ 

บานหนองหญาปลอง 
 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

พื้นที่ ๔ ไร ขุดลอกขนาด 

๖๕x๗๒x๒ ม.  
รวมพื้นที่ ๙,๓๖๐ ลบ.ม. 

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

-  *๓๒๑,๔๙๖ 
(*หนวยงานอื่น) 

- แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 
 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๒๐ ขุดลอกลําหวยลึกตอนลาง  
หมูท่ี ๑๔ บานใหมสามัคค ี

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

พื้นที่ ๓๒ ไร ขุดลอกขนาด 

๒๐x๒,๕๐๐x๒ ม.  
รวมพื้นที่ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 

-  - *๒,๙๔๗,๕๐๐ 
(*หนวยงานอื่น) 

แหลงนํ้ามีความ
ลึกเพ่ิมข้ึน ดิน
ทับถมลดลง 
 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตรตลอดป 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

 



   
 
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)         ๒๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ      
 

๑.  ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา  : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๑ วางทอใตผิวดิน 

(ลําหวยแอก-สระหนองขาม)  
หมู ๕ บานหนองขาม 

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

วางทอ 
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด 

-  ๑๐๐,๐๐๐ - มีแหลงกักเก็บ
นํ้าเพ่ิมข้ึน 
 

- พ้ืนทําการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตร 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๒๒ ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล  
หมู ๗ บานหวยมวง 

 

- เพ่ือขุดเจาะบอนํ้าบาดาล 
หมู ๗ บานหวยมวง 

๑ แหง -  ๑๐๗,๕๐๐ - จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุดเจาะ 

- มีแหลงนํ้าเพ่ิมข้ึนใน
การทําการเกษตร 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๒๓ วางทอสงนํ้า 

(หนองไห – หนองแก) 
หมูท่ี ๑๔ บานใหมสามัคค ี

- เพ่ือสําหรับกักเก็บนํ้าให
เกษตรกรไดมีนํ้าใช
เพียงพอตอการเพาะปลูก
และแกไขปญหาภัยแลง 

วางทอ 
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด 

-  ๑๐๐,๐๐๐ - มีแหลงกักเก็บ
นํ้าเพ่ิมข้ึน 
 

- พ้ืนทําการเกษตรของ
เกษตรกรมีนํ้าเพียงพอ
ตอการทําเกษตร 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

๒๔ ขนยาย-ตักดิน 

(ปาชาหนองตานา) 
 

- เพ่ือเตรียมสถานท่ีรองรับ
ลานตลาดปาชาหนองตา
นา 

 

๑ แหง ๑๐๐,๐๐๐  - - จํานวนครั้งใน
การขนยาย 

- มีพ้ืนท่ีรองรับลาน
ตลาดปาชาหนองตานา 

กองชาง 
หนวยงานอืน่ 

 


