
5 การพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

กลยุทธท่ี์ 2  พฒันาดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เป้าหมาย

2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการขยายเขตประปา ถนนยางตลาดไป

บา้นเสียว ชุมชนยางตลาด หมู่ท่ี 1

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 563,200         563,200         563,200         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

2
โครงการขยายเขตประปา ถนนดาบเลิศ 

ชุมชนยางตลาด หมู่ท่ี 1

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 371,200         371,200         371,200         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

3
โครงการขยายเขตประปา ถนนเทศบาล 1 

ชุมชนยางตลาด หมู่ท่ี 1

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 172,800         172,800         172,800         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

4
โครงการขยายเขตประปา ถนนพรพระศิวะ 

ชุมชนยางตลาด หมู่ท่ี 1

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 128,000         128,000         128,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

5
โครงการขยายเขตประปา ถนนบวัหลวง 

ชุมชนขวญัเมือง หมู่ท่ี 2

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

6
โครงการขยายเขตประปา ถนนตะวนัยอแสง

 ชุมชนขวญัเมือง หมู่ท่ี 2

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 83,200           83,200           83,200           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

7
โครงการขยายเขตประปา ถนนเจริญผล 

ชุมชนบา้นคอ้ หมู่ท่ี 3

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 76,800           76,800           76,800           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

8
โครงการขยายเขตประปา ถนนเพื่อ

การเกษตร ชุมชนบา้นคอ้ หมู่ท่ี 3

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 112,000         112,000         112,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

9
โครงการขยายเขตประปา ถนนแสงจนัทร ์

ชุมชนบา้นคอ้ หมู่ท่ี 3

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 115,200         115,200         115,200         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

10
โครงการขยายเขตประปา ถนนเล่ือนเจริญ 

ชุมชนโคกนอ้ย หมู่ท่ี 4

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 160,000         160,000         160,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

11
โครงการขยายเขตประปา ถนนเวียงเพิ่ม 2 

ชุมชนโคกนอ้ย หมู่ท่ี 4

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 102,400         102,400         102,400         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

12
โครงการขยายเขตประปา ถนนชยัเจริญ 

ชุมชนโคกนอ้ย หมู่ท่ี 4

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 576,000         576,000         576,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

 

แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต าบลยางตลาด อ  าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เป้าหมาย

2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

13
โครงการขยายเขตประปา ถนนแยกถนนชยั

เจริญ ชุมชนโคกนอ้ย หมู่ท่ี 4

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

14
โครงการขยายเขตประปา ถนนแยกถนนผดุง

รกัษ์ 2 ชุมชนโคกนอ้ยหมู่ท่ี 4

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 128,000         128,000         128,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

15
โครงการขยายเขตประปา ถนนประชาอุทิศ 

ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ท่ี 4

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 102,400         102,400         102,400         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

16
โครงการขยายเขตประปา ถนนไปบา้นขาม 

ชุมชนยางนอ้ย หมู่ท่ี 6

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 121,600         121,600         121,600         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

17
โครงการขยายเขตประปา ถนนขา้งโรงเล่ือย 

ชุมชนยางนอ้ย หมู่ท่ี 6

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 32,000           32,000           32,000           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

18
โครงการขยายเขตประปา ถนนสะเดาหวาน 

ชุมชนยางนอ้ย หมู่ท่ี 6

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 32,000           32,000           32,000           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

19
โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีทอง 

ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ท่ี 9

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 102,400         102,400         102,400         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

20

โครงการขยายเขตประปา ถนนทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข 211ชุมชนอร่ามมงคล 

หมู่ท่ี 9

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค
1 ครัง้ / ปี 256,000         256,000         256,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

21
โครงการขยายเขตประปา ถนนสมจติร 

ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ท่ี 9

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 32,000           32,000           32,000           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

22
โครงการขยายเขตประปา ถนนพุทธมงคล 

ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ท่ี 9

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 108,800         108,800         108,800         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

23
โครงการขยายเขตประปา ถนนสันติสุข 

ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ท่ี 9

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

24
โครงการขยายเขตประปา ถนนเพื่อ

การเกษตรขา้งสนามกอล์ฟชุมชนอร่ามมงคล

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 576,000         576,000         576,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

25
โครงการขยายเขตประปา ถนนสามคัคี 3 

ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ท่ี 10

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 179,200         179,200         179,200         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

26
โครงการขยายเขตประปา ถนนสามคัคี 2 

ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ท่ี 10

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 128,000         128,000         128,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

27
โครงการขยายเขตประปา ถนนพวงประสิทธ์ิ

 ชุมชนดงบ่อเหนือหมู่ท่ี 10

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 54,400           54,400           54,400           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ



เป้าหมาย

2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

28
โครงการขยายเขตประปา ถนนพนัธมิตร 

ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ท่ี 10

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 57,600           57,600           57,600           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

29

โครงการขยายเขตประปา ถนนขา้งทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 12 ชุมชนดงบ่อเหนือ 

หมู่ท่ี 10

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค
1 ครัง้ / ปี 742,500         742,500         742,500         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

30
โครงการขยายเขตประปา ถนนประชาอุทิศ 

ชุมชนดงบ่อใต ้หมู่ท่ี 19

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 192,000         192,000         192,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

31
โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีประเสริฐ 

ชุมชนดงบ่อใต ้หมู่ท่ี 19

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 44,800           44,800           44,800           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

32
โครงการขยายเขตประปา ถนนช านิ ชุมชน

ดงบ่อใต ้หมู่ท่ี 19

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 25,600           25,600           25,600           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

33
โครงการขยายเขตประปา ถนนชวนวิไล 

ชุมชนดงบ่อใต ้หมู่ท่ี 19

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 57,600           57,600           57,600           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

34
โครงการขยายเขตประปา ถนนสวสัดิไพศาล

 ชุมชนดอนปอแดง หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 76,800           76,800           76,800           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

35
โครงการขยายเขตประปา ถนนสุขาภิบาล 7

 ขา้งโรงน ้าแข็งชุมชนดอนปอแดง หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 128,000         128,000         128,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

36
โครงการขยายเขตประปา ซอย 1 ถนน

สุขาภิบาล 7 ชุมชนดอนปอแดงหมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 89,600           89,600           89,600           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

37
โครงการขยายเขตประปา ซอย 2 ถนน

สุขาภิบาล 7 ชุมชนดอนปอแดงหมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 83,200           83,200           83,200           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

38
โครงการขยายเขตประปา ถนนรตันาราม 

ชุมชนดอนปอแดง หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 121,600         121,600         121,600         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

39
โครงการขยายเขตประปา ถนนรตันาราม 2 

ชุมชนดอนปอแดง หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

40

โครงการขยายเขตประปา ถนนขา้งทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข 211 ชุมชนดอนปอแดง 

หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค
1 ครัง้ / ปี 990,000         990,000         990,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

41
โครงการขยายเขตประปา ถนนสุขาภิบาล 7

 ขา้งโรงน ้าแข็งชุมชนดอนปอแดง หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 97,730           97,730           97,730           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ



เป้าหมาย

2557 2558 2559

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

42
โครงการขยายเขตประปา ซอย 1 ถนน

สุขาภิบาล 7 ชุมชนดอนปอแดงหมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 117,295         117,295         117,295         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

43
โครงการขยายเขตประปา ซอย 2 ถนน

สุขาภิบาล 7 ชุมชนดอนปอแดงหมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 33,217           33,217           33,217           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

44
โครงการขยายเขตประปา ถนนรตันาราม 

ชุมชนดอนปอแดง หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 60,927           60,927           60,927           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

45
โครงการขยายเขตประปา ถนนรตันาราม 2 

ชุมชนดอนปอแดง หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

46

โครงการขยายเขตประปา ถนนขา้งทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข 211 ชุมชนดอนปอแดง 

หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค
1 ครัง้ / ปี 990,000         990,000         990,000         

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด

 อุดหนุน

การประปาฯ

47
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนชยัเจริญ 

ชุมชนโคกนอ้ย หมู่ท่ี 4

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 97,730           97,730           97,730           

ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ย่าง

ทัว่ถึง

 อุดหนุนการ

ไฟฟ้าฯ

48
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเล่ือนเจริญ 

ชุมชนโคกนอ้ย หมู่ท่ี 4

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 117,295         117,295         117,295         

ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ย่าง

ทัว่ถึง

 อุดหนุนการ

ไฟฟ้าฯ

49
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรา้นเซียงกง 

ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ท่ี 9

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 1 ครัง้ / ปี 33,217           33,217           33,217           

ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ย่าง

ทัว่ถึง

 อุดหนุนการ

ไฟฟ้าฯ

50

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนขา้งหอ้งสมุด

ประชาชนเฉลิมพระเกียรติชุมชนดอนปอแดง

 หมู่ท่ี 20

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค
1 ครัง้ / ปี 60,927           60,927           60,927           

ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ย่าง

ทัว่ถึง

 อุดหนุนการ

ไฟฟ้าฯ

51 โครงการก่อสรา้งโรงผลิตน ้าด่ืมชุมชน เพื่อก่อสรา้งโรงผลิตน ้าด่ืมชุมชน 4 ชุมชน         1,000,000         1,000,000         1,000,000
 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด
กองสาธาฯ

52 โครงการก่อสรา้งโรงกรองน ้าเทศบาล
เพื่อก่อสรา้งโรงกรองน ้า

เทศบาล
1 โรง         1,000,000         1,000,000         1,000,000

 ประชาชนไดใ้ชน้ ้าเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด
กองสาธาฯ

53
ค่าออกแบบ เพื่อจา่ยเป็นค่า  ออกแบบ

ส ารวจฯ
3 ครัง้ / ปี 70,000           70,000           70,000           

ประชาชนไดร้บัประโยชน์

จากการพฒันาฯ
 กองช่าง


