
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
        ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างสะพานคอน  - เพื่อใหม้ีสะพานที่ได้  - สะพาน คสล. ๕,๐๐๐,๐๐๐ สะพานได้  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
กรีตเสริมเหล็ก ข้ามหว้ยจึ่งปงึ มาตรฐานในการสัญจร ขนาด กวา้ง ๗ เมตร มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร ปกครองส่วน
ทางไปบา้นโนนรัง ไปมา ยาว ๑๘ เมตร  - ลดระยะเวลา/ค่าใช้ ทอ้งถิ่น
ต.หนองคูขาด หมู่ที่ ๕ ชนิดไม่มีทางเทา้ จ่ายในการเดินทาง

รายละเอียดตาม
รูปแบบ อบต. ก าหนด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม

แบบ  ผ.๐๒/๑ 

 10



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๓,๑๙๘,๐๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก เส้นทางไปบา้น เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง โสกคลอง ถึงบา้น มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร บอ่แก ลักษณะของ การเกษตร

ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ทางหลวง
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๔,๒๖๔,๐๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก เส้นทางไป เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ลักษณะของ การเกษตร

ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ทางหลวง
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ

งบประมาณ

งบประมาณ
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(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๖,๖๖๒,๕๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้น เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง โสกคลอง ถึงบา้น มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร บอ่แก ลักษณะของ การเกษตร

ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ทางหลวง
ยาว             เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๓,๙๙๗,๕๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้นปอแดง เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง ถึงบา้นโคกกู่ มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ต.หนองคูขาด ลักษณะของ การเกษตร

ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ทางหลวง
ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน

งบประมาณ
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๓,๙๙๗,๕๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้น เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน
สัญจรไปมาและขนส่ง ปราสาท ถึงเขต มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ต.วงัใหม่ ลักษณะของ การเกษตร

ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ทางหลวง
ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๒,๕๕๘,๔๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้นบอ่ทอง เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง ถึงศาลากกบก มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ลักษณะของ การเกษตร

ยาว  ๑,๒๐๐ เมตร ทางหลวง
หนา ๐.๑๕ เมตร ชนบท
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
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๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๓,๙๙๗,๕๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากแยกกกเกลือ เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง ถึงเขต ต.หนองแวง มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ลักษณะของ การเกษตร

ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร ทางหลวง
หนา ๐.๑๕ เมตร ชนบท
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๒,๓๙๘,๕๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้นปอแดง เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง ถึงเขต ต.หนองคูขาด มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ขนาดกวา้ง ๓ เมตร ลักษณะของ การเกษตร

ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร ทางหลวง
หนา ๐.๑๕ เมตร ชนบท
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๓,๙๙๗,๕๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ

งบประมาณ
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เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้นบอ่แก เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน
สัญจรไปมาและขนส่ง ถึงเขต ต.หนองแวง มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ลักษณะของ การเกษตร

ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร ทางหลวง
หนา ๐.๑๕ เมตร ชนบท
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๒,๕๕๘,๔๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้นโสก เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง คลอง ถึงบา้นปอแดง มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ลักษณะของ การเกษตร

ยาว  ๑,๒๐๐ เมตร ทางหลวง
หนา ๐.๑๕ เมตร ชนบท
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๕,๓๓๐,๐๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากเขต ต.หนอง เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

งบประมาณ
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สัญจรไปมาและขนส่ง แวง ถึง มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ลักษณะของ การเกษตร

ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร ทางหลวง
หนา ๐.๑๕ เมตร ชนบท
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๒,๕๕๘,๔๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากนานาย เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง ส ารอง ยุพนิ ถึงบา้น มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร บวัแก้ว ลักษณะของ การเกษตร

ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ทางหลวง
ยาว  ๑,๒๐๐ เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๒,๒๓๘,๖๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้นโสก เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

งบประมาณ
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สัญจรไปมาและขนส่ง คลองเส้นทางไปบา้น มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร เลิงแฝก ลักษณะของ การเกษตร

ขนาดกวา้ง ๓.๕ เมตร ทางหลวง
ยาว  ๑,๒๐๐ เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๓,๙๙๗,๕๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้นบอ่ทอง เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง ถึงเขต ต.วงัใหม่ มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ลักษณะของ การเกษตร

ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร ทางหลวง
หนา ๐.๑๕ เมตร ชนบท
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๑,๙๑๘,๘๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากบา้นดาวเรือง เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง ถึงเขตบา้นฝายปา่บวั มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ต.หนองคูขาด ลักษณะของ การเกษตร

งบประมาณ
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ขนาดกวา้ง ๕ เมตร ทางหลวง
ยาว  ๑,๕๐๐ เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๓,๘๓๗,๖๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากนานายคล้าย เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง                ถึงนานาย มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร ผจล แทนดวง ลักษณะของ การเกษตร

ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ทางหลวง
ยาว  ๑,๘๐๐ เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่จะขอ
(ผลผลิตของ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ประสาน
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหม้ีถนนที่ได้  - ถนนคอนกรีตเสริม ๓,๖๒๔,๔๐๐ ถนนที่ก่อสร้าง  - ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมการ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ มาตรฐานส าหรับการ เหล็ก จากนานาย เปน็ไปตาม สะดวกสบายในการเดิน ปกครองส่วน

สัญจรไปมาและขนส่ง บรรจง แทบทาม ถึง มาตรฐานและ ทางและขนส่งพชืผลทาง ทอ้งถิ่น
พชืผลทางการเกษตร นานายอ าคา ปตัเป ลักษณะของ การเกษตร

ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ทางหลวง

งบประมาณ

 10



ยาว  ๑,๗๐๐ เมตร ชนบท
หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กวา่             ตร .ม.
รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด

รวม ๑๘  โครงการ  -  - ๑๙,๑๒๔,๕๐๐ ######### ๑๔,๒๘๔,๔๐๐ ๘,๗๙๔,๕๐๐ ๙,๓๘๐,๘๐๐  -  -  -
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