
แบบผ.๐๒

๔.๑ แผนงานการเกษตร :งานอนุรักษ์แหลง่น้้าและปา่ไม้

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓(บาท)    ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท)

1  โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติตาม
โครงการพระราชเสาวนยี์

เพื่อปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ
และแกป้ญัหาโลกร้อน

จดักจิกรรมปลูกต้นไมใ้น
สถานที่ราชการ  
ที่สาธารณะและริมถนน

4,250 30,000 30,000 30,000 จ านวนต้นไม้
ที่ปลูก เพิ่ม

เพิ่มทรัพยากรปา่
ไมแ้ละรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ส านกังานปลัด

2  โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ

จดักจิกรรมปล่อยปลาลง
สู่แหล่งน้ าสาธารณะ

30,000 30,000 30,000 จ านวนปลา
ที่ปล่อยลงสู่
แหล่งน้ า

เพิ่มจ านวนปลา
และรักษาระบบ
นเิวศน์

ส านกังานปลัด

3  โครงการขดุคันคูกนัแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน ์หมู่ที่ ๔ หนองหญา้รังกา (ที่มา
จากแผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที่๕ หนา้ที่ ๑๐๓และสมาชกิสภาอบ
ต.ม.เสนอ)

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการกนั
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์

ขดุคันคูกนัแนวเขตพื้นที่
สาธารณประโยชน์

50,000 ขนาดของคัน
คูดิน

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง

       ๔. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตวัชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๑๐ การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด  อ้าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา

       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ ๓การบริหารจดัการทรัพยก์รธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดบัอุทยานธรณโีคราชสู่อุทยานธรณโีลก
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แบบผ.๐๒

๔.๑ แผนงานการเกษตร :งานอนุรักษ์แหลง่น้้าและปา่ไม้

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓(บาท)    ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ๔. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตวัชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๑๐ การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด  อ้าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา

       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ ๓การบริหารจดัการทรัพยก์รธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดบัอุทยานธรณโีคราชสู่อุทยานธรณโีลก

4 โครงการท าร้ัวลวดหนาม กั้นหนองเลิงเกลือ
 หมู่ที๕่

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการกนั
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์

ร้ัวลวดหนาม กั้นหนองเลิง
เกลือ หมู่ที๕่

50,000 ขนาดความ
ยาวของลวด
หนาม

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง

5  โครงการขดุคันคูกนัแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน ์หมู่ที่ ๕

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการกนั
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์

ขดุคันกนัคูแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์

98,000 ขนาดของคัน
คูดิน

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง

6 โครงการขดุคันคูกั้นแนวเขตที่
สาธารณประโยชน ์หมู่ที่ ๖  (ที่มาจาก
แผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ ๕
 หนา้ที่ ๑๖๙)

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการกนั
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์

ขดุคันคูกั้นแนวเขตปา่
หนองกระทุ่ม กว้าง ๒ 
เมตร ยาว๓๖๐ เมตร สูง
๑.๕๐ เมตร

66,390 ขนาดของคัน
คูดิน

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง
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แบบผ.๐๒

๔.๑ แผนงานการเกษตร :งานอนุรักษ์แหลง่น้้าและปา่ไม้

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓(บาท)    ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ๔. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตวัชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๑๐ การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด  อ้าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา

       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ ๓การบริหารจดัการทรัพยก์รธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดบัอุทยานธรณโีคราชสู่อุทยานธรณโีลก

7  โครงการกนัแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์
 หมู่ที่ ๗    (ที่มาจากแผนพฒันาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ ๖,๗ หนา้ที่ ๑๖9)

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการกนั
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์

ท าแนวเขต  จดุที่ ๑โคก
ปา่ชา้เกา่ กว้าง๒ยาว
๑๕๐๐ เมตร.สูง ๑ เมตร 
ป ี๒๕๖๑/๒๕๖๓ จดุที่ ๒
 โคกหนองตะไกก้ว้าง๒
เมตร ยาว๑,๗๓๔ เมตรสูง
 ๑เมตรป ี๒๕๖๒

155,190 ขนาดของคัน
คูดิน

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง

8 โครงการล้อมลวดหนามรอบหนองจนัสอน 
หมู่ที่ ๗

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการกนั
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์

ล้อมลวดหนาม ยาว
๒,๐๐๐ เมตร

100,000 ความยาว
ของลวด
หนามกั้นแนว
เขต

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง

9 โครงการล้อมลวดหนามรอบหนองขาม  
หมู่ที่ ๗

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการกนั
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์

ล้อมลวดหนาม ยาว๖๑๖
ม.

155,190 ความยาว
ของลวด
หนามกั้นแนว
เขต

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง

168



แบบผ.๐๒

๔.๑ แผนงานการเกษตร :งานอนุรักษ์แหลง่น้้าและปา่ไม้

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓(บาท)    ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ๔. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตวัชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๑๐ การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด  อ้าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา

       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ ๓การบริหารจดัการทรัพยก์รธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดบัอุทยานธรณโีคราชสู่อุทยานธรณโีลก

10 โครงการกอ่สร้างร้ัวลวดหนามรอบหนอง
ประปาตะลุกเล่ว หมู่ที่ 8      (สมาชกิสภา
อบต.ม.8 เสนอ)

เพื่อเปน็การปอ้งกนัแนวเขต
หมู่บา้น

ล้อมลวดหนาม             
 ยาว 9๐๐ เมตร

450,000 ความยาว
รอบของร้ัว
อบต.

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง

11  โครงการท าร้ัวลวดหนามรอบถงัประปา
สระหนองทุ่งมน หมู่ที่ ๑๑

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการกนั
แนวเขตที่สาธารณะประโยชน์

ล้อมร้ัวลวดหนามยาว
๘๓๕ เมตร

476,900 ความยาว
รอบของร้ัว

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง
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แบบผ.๐๒

๔.๑ แผนงานการเกษตร :งานอนุรักษ์แหลง่น้้าและปา่ไม้

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓(บาท)    ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ๔. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตวัชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๑๐ การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด  อ้าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา

       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ ๓การบริหารจดัการทรัพยก์รธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดบัอุทยานธรณโีคราชสู่อุทยานธรณโีลก

12 โครงการส ารวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ
หมู่บา้นเขตต าบลโนนเพด็ หมู่ที่ ๓ และหมู่
ที่ ๑-๑๑

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการ
ส ารวจสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชนใ์นเขตพื้นที่

ส ารวจสอบเขตที่
สาธารณะประโยชนห์มู่ที่
 ๓ จ านวน ๒ จดุ   จดุที่ 
๑ เส้นรอบหมู่บา้น จดุที่ 
๒ ที่สาธารณติดนา นาง
ดา นางโฉมยงค์ และนาง
จนัแดง ทางทศิตะวันตก

200,000 200,000 200,000 พื้นที่
สาธารณะ
ประโยชนท์ี่
ส ารวจ

มพีื้นที่
สาธารณประโยช
นใ์หค้งอยู่กบั
ชมุชนต่อไป

กองชา่ง

13  โครงการขดุลอกคลอง ผู้ใหญส่วน หมู่ที๓่  
 (ที่มาจากแผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
 ล าดับที่ ๔๒ หนา้ที่ ๑๔๐และสมาชกิสภา
อบต.ม. ๓ เสนอ)

เพื่อประชาชนมนี้ าใชใ้นการ
อปุโภค – บริโภค การเกษตร

ขดุลอก กว้าง๑๐เมตร 
ยาว ๗๐๐เมตรลึก๒.๕ 
เมตร

631,400 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใชป้ระโยชน์

ประชาชนมนี้ า   
 ส า หรับอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
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แบบผ.๐๒

๔.๑ แผนงานการเกษตร :งานอนุรักษ์แหลง่น้้าและปา่ไม้

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓(บาท)    ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ๔. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตวัชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๑๐ การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด  อ้าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา

       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ ๓การบริหารจดัการทรัพยก์รธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดบัอุทยานธรณโีคราชสู่อุทยานธรณโีลก

14 โครงการขดุลอกคลองด้านทศิตะวันออก
หนองตะกรุดเลียบโนนหลวงปู่ด าถงึกดุ
ผักหนาม หมู่ที่ ๕  (นายกอบต.เสนอ)

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใชใ้นการ
อปุโภค – บริโภค การเกษตร

ขดุลอกคลอง กว้าง ๖  
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึก
 ๒  เมตร

99,500 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใชป้ระโยชน์

ประชาชนมนี้ า   
  ส า หรับ
อปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

15  โครงการขดุคลองส่งน้ าบา้นนางจิ๋ว-นา
นายบญุถม หมู่ที่ ๗ (ที่มาจากแผนพฒันาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที่ ๒ ล าดับที่ ๓๓ 
หนา้ที่ ๒๑ )

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใชใ้นการ
อปุโภค – บริโภค การเกษตร

ขดุคลองส่งน้ า กว้าง๑๐ 
เมตร ยาว๑๒๐๐ เมตร 
ลึก๒.๕ เมตร

450,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใชป้ระโยชน์

ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

16 โครงการขดุลอกหนองปู่ปุ๊ก -นานายนอ้ย 
หมู่ที่ ๘ (ที่มาจากแผนพฒันาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ ๕๒ หนา้ที่ ๑๔๒ )

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใชใ้นการ
อปุโภค – บริโภค การเกษตร

ขดุลอกกว้าง๓ เมตรยาว
๓๔๐เมตรลึก ๒ เมตร

125,400 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใชป้ระโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า
 หรับอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง
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แบบผ.๐๒

๔.๑ แผนงานการเกษตร :งานอนุรักษ์แหลง่น้้าและปา่ไม้

๒๕๖๑(บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓(บาท)    ๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕(บาท)

       ๔. ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณปี
ตวัชี้วดั(KPI)

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

       ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่  ๑๐ การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

๒.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                       องค์การบริหารสว่นต้าบลโนนเพ็ด  อ้าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา

       ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ ๓การบริหารจดัการทรัพยก์รธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ใหม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดบัอุทยานธรณโีคราชสู่อุทยานธรณโีลก

17 โครงการขดุลอกหว้ยกกมว่ง หมู่ที่ ๙  (ที่มา
จากแผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที่ ๕๗ หนา้ที่ ๑๔๓)

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใชใ้นการ
อปุโภค – บริโภค การเกษตร

ขดุลอกกว้าง๖ เมตรยาว
๖๐๐เมตร ลึก ๒.๕ เมตร

753,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใชป้ระโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า
 หรับอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

รวม 17 โครงการ 4,250 0 359,500 2,846,700 1,234,770
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