
ที่ มท 0810.2/ ว 4298                                        กระทรวงมหาดไทย 
                ถนนอัษฎางค  กทม. 10200  

           19    ธันวาคม  2548 

เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกร      
         ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทกุจังหวัด 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3324 ลงวันที่ 10 ตลุาคม 2548 
            2. วิทยกุรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 2092 ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2548 

ส่ิงที่สงมาดวย  แนวทางปฏบิัติในการจดัทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จาํนวน 1 ชุด 

                        ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดซักซอมแนวทางการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เพื่อใหจังหวัด อําเภอและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบไดทันทีเมื่อระเบียบมีผลใชบังคับ และ                
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแจงใหทราบวาระเบียบดังกลาว ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลมที่ 122 ตอนพิเศษ 115ง  วันที่ 17 ตุลาคม  2548 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 
18 ตุลาคม 2548 เปนตนไป ความละเอียดแจงแลว  นั้น 

           เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร               
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เปนไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงระเบียบ             
ดังกลาว จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

                    1.  ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูระหวางการจัดทําแผนพัฒนาสามป (2549-2551)                
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 และดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 มีผลใชบังคับ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548          
                       2.  การแตงตั้งหัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผนเปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบฯ ขอ 8(8) และการแตงตั้งหัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผนเปนกรรมการ
และเลขานุการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบฯ ขอ 9 (4) หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใดไมมีหัวหนาสวนการบริหารที่ทําหนาที่ดังกลาวโดยตรง ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณา    
แตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินที่มีความเหมาะสมปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดดังกลาวแทน   
 

/3.  การจัดทํา...   
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                      3.  การจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบฯ ขอ 26 และ 27 
ใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนการดําเนินงานฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง 
ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                     ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ 
 

                                                                          (นายชยัฤกษ  ดิษฐอํานาจ) 
                                                                 รองปลัดกระทรวง  รักษาราชการแทน 
                                                                           ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โทร. 0- 2241-9000 ตอ 2122-4 โทรสาร 0-2243-2230 
 
 
 
 



 
 

แนวทางปฏิบตัิในการจัดทําแผนการดาํเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

------------------------ 

    เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เปนไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวง 
มหาดไทยจึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

  1. แผนการดําเนินงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น 
เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุม 
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน 
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
                          1) งบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช 
งบประมาณ (ถามี) 

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ 
หนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
   4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะ
เกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่ 
                          2. ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                               2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง จัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปงบประมาณนั้น   
       หากคาดวาจะดําเนินการจัดทําไมแลวเสร็จภายในกําหนด ใหเสนอขอขยายเวลาการจัดทํา
แผนการดําเนินงานตอผูบริหารทองถ่ิน 

/2.2  ภายหลัง... 
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                               2.2  ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 2.1 แลว 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก 
หนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 

                   3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                                3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
                                3.2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน                       
  4.  เคาโครงรางแผนการดําเนินงาน 
                                รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 
             สวนท่ี 1  บทนํา 
                                                องคประกอบ ประกอบดวย 

- บทนํา 
- วัตถุประสงคของแผนการดาํเนินงาน 
- ขั้นตอนการจดัทําแผนการดาํเนินงาน 
- ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 

        สวนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม   
       องคประกอบ ประกอบดวย 

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
(ตัวอยางตามภาคผนวก ก) 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(ตัวอยางตามภาคผนวก ข) 

                             
----------------------------- 



ภาคผนวก ก 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 
(อปท.) ........................................................ 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตร....................................................... 
    1.1  แนวทาง…………………………………………………….… 
    1.2 แนวทาง..................................................................................... 
    1.3 แนวทาง..................................................................................... 
                              ฯลฯ 

 
 
 
 
 

    

รวม      
2. ยุทธศาสตร.......................................................... 
    2.1 แนวทาง..................................................................................... 
   2.2 แนวทาง...................................................................................... 
   2.3 แนวทาง...................................................................................... 
                            ฯลฯ 

     

รวม      
3. ยุทธศาสตร…………………………………… 
    3.1 แนวทาง.................................................................................... 
    3.2 แนวทาง.................................................................................... 
    3.3 แนวทาง.................................................................................... 
                          ฯลฯ 

     

รวม      
                                                                                                         รวมทั้งสิ้น      

 
 



 
ภาคผนวก ข 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  .... 

(อปท.)............................................................ 
1.  ยุทธศาสตร............................................................................. 
 1.1  แนวทางการพัฒนา............................................................................................. 

พ.ศ. .... พ.ศ. .... 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ ต.ค

. 
พ.ย

. 
ธ.ค

. 
ม.ค

. 
ก.พ

. 
มี.ค

. 
เม.

ย. 
พ.ค

. 
มิ.ย

. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 

 1)  ............................. 
 
2) ............................... 
 
3) ................................ 
                ฯลฯ 
 
 

    

            

 

 

 

 

 

 

 



 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพฒันา จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด หนวยดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
แกไขปญหาความยากจน 
    แนวทาที่ 1  :  สนับสนุนภาคการผลิต/บริการอยางเชื่องโยง สราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกร พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ เนน               
มาตรฐานความปลอดภัยสูผูบริโภค 

 
 
2 
 
 

 
 
   

 
 

2,000,000 

  

รวม 2  2,000,000   
ยุทธศาสตรที่ 2 :  การสรางสังคมที่สงบสุข และพึ่งปรารถนา 
    แนวทางที่ 1  :  จัดการที่อยูอาศัยที่มั่นคง ถาวร และสงเสริม
สวัสดิการ พรอมเครื่องสาธารณูปโภคใหแกประชาชนและ
ผูดอยโอกาส 
  แนวทางที่ 3 :  เพิ่มศักยภาพและเติมปญญาใหสังคม โดยการสราง
เครือขายการศกึษา   

 
1 
 
 
1 

   
       3,000,000 

 
 

1,200,000 

  

รวม 2  4,200,000   

ยุทธศาสตรที่  3 :   การพัฒนาการทองเที่ยว 
     แนวทางที่ 1  :   สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
เกษตร เชิงนิเวศน และเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับโครงการ Thailand 
privilege card 

 
2 
 

  
2,099,000 

  

รวม 2  2,099,000   
                                                                                                         รวมทั้งสิ้น 6  8,299,000   

 



 
                                      (ตัวอยาง) 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดาํเนนิงาน  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2549 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 
    แนวทางที่ 1  :   สนับสนุนภาคการผลิต/บริการอยางเชือ่งโยง สรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ เนนมาตรฐานความปลอดภยัสูผูบริโภค 

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. กอสรางอาคาร คสล.
เอนกประสงค  

กอสรางอาคาร คสล.
เอนกประสงค เพื่อใชเปนศูนย
สงเสริมอาชีพของอําเภอ ขนาด 
กวาง 8 ม. ยาว 12 ม. จํานวน 1 
หลัง  
- ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน 
- ดําเนินการตามสัญญา 
- ลงทะเบียนทรัพยสิน 
 

500,000 หมู 8 ต.เมืองคง 
  อ. คง 
 จ.นครราชสีมา 

กองชาง 

            

2. เกษตรอินทรีย 1. อบรมเกษตรกร จํานวนไม
นอยกวา 100 คน 
2. จัดซื้อวัสดุสาธิตและ
ปฏิบัติการ 6 รายการ 
3. การติดตามและประเมินผล 
 

1,500,000     อบจ.
นครราชสีมา 

กองทรัพย
ฯ 

            

        
 
 



 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 :  การสรางสังคมที่สงบสุข และพึ่งปรารถนา 
    แนวทางที่ 1  :  จัดการที่อยูอาศัยที่มั่นคง ถาวร และสงเสริมสวัสดิการ พรอมเครื่องสาธารณูปโภคใหแกประชาชนและผูดอยโอกาส 

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา 
จําวน 1,000 คน/ป ไดรับการ
สนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
 

3,000,000 27 อําเภอ  
 5 กิ่งอําเภอ 

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต             

 
  แนวทางที่ 3 :  เพิ่มศักยภาพและเติมปญญาใหสังคม โดยการสรางเครือขายการศึกษา 

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. อบรมสัมมนาเพื่อตรวจสาร 
เสพติดในโรงเรียน 

เสริมสรางองคความรู 
อบรมสัมมนาและ
ดําเนินการรวมกับ
สถานศึกษาในการคัดแยก
ผูติดสารเสพติดใน
สถานศึกษา จํานวนไม
นอยกวา 50 โรงเรียน 
 

1,200,000 27 อําเภอ  
5 กิ่งอําเภอ 

กอง
สาธารณสุข 

             

 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตรที่  3 :   การพัฒนาการทองเที่ยว 
     แนวทางที่ 1  :   สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศน และเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับโครงการ Thailand privilege card 

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. กอสรางลาน คสล. รอบอนุสาวรีย 
ทาวสุรนารี เพื่อใชเปนศูนย
ประสานแผนทองถิ่นระดับอําเภอ 

กอสรางลาน คสล. ขนาด 
กวาง 14 ม. ยาว 16 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
คสล.ไมนอยกวา 224  
ตร.ม.  
- ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน 
- ดําเนินการตามสัญญา 
- ลงทะเบียนทรัพยสิน 
 

100,000 รอบอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี หนา
ที่วาการอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  

กองทรัพย
ฯ 

            

2. ซอมแซมถนนลาดยางเขาสูแหลง
ทองเที่ยว (หาดชมตะวัน)  

ทําการซอมแซมหลุมบอ
และทําผิว Slurry Sea 
ขนาดผิวกวาง 6 ม. ยาว 
4,100 ม. คิดเปนพื้นที่ไม
นอยกวา 24,600 ตร.ม. 
- ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน 
- ดําเนินการตามสัญญา 
- ลงทะเบียนทรัพยสิน 
 

1,999,000 ถนนสายบาน
โคกสูง ต.สระ
ตะเคียน  
อ.เสิงสาง  
จ.นครราชสีมา 

กองทรัพย
ฯ 

            

 

 

 




