
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน    (บา้นโนนเมอืง หมูท่ี ่3) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.
ส.ล. บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาอุทกภัย 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด 1.80×1.80 ม. 
จำนวน 3 ช่อง ยาว 5 
ม. ตามแบบ อบจ. 
บริเวณลำห้วยแยะข้าง
ศาลปู่ตาบา้นโนนเมือง 
หมู่ที่ 3 

500,000 - - - - 

ตามขนาดของท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ป้องการปัญหาอุทกภัยและป้องกนั
น้ำกัดเซาะตลิ่ง  
ปะชาชนได้รับประโยชน์ในการสญัจร
ข้ามลำห้วย กองช่าง 

2. ก่อสร้างขยายถนนดิน  
บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก  

ก่อสร้างถนนดินขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.60 ม. 
บริเวณหน้าบ้านนาย
อำนาจ  แก้วดอนรี 
ดำเนินการไปทางบ้านหัว
ตะโมน 

350,000 - - - - 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

3. ปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้ำประปา ภายในหมู่บ้าน
โนนเมือง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้
น้ำประปาท่ีสะอาดและ
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

งานฝังท่อเมนน้ำประปา 
ท่อ  
พี วี ซี Ø 2 นิ้ว ยาว 
1,000 เมตร ภายใน
หมู่บ้านโนนเมือง 

200,000 - - - - 

ระยะการฝังท่อเมน
น้ำประปา 

ประชาชน ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด
และทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 



-2- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมู่บ้านโนนเมือง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.10 ม. บริเวณซอย
เข้าโรงเรือนกลุ่มพัฒนาอาชีพ
ขนนโบราณ 

300,000 - - - - 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวก และป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. บริเวณ
รอยต่อถนน ค.ส.ล. ด้านทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน 
ดำเนินการไปทางวัดบ่อไก่แก้ว 

350,000 - - - - 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวก และป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

6. ปรับปรุงถนนดิน  
บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก 
และป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ(ทาง) 

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 900 ม. หนาเฉลีย่ 
0.60 ม. บรเิวณข้างวัดบา้น
โนนเมือง ดำเนินการไปทาง
หนองจิก 

- 300,000 - - - 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวก และป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

7. ขุดลอกหนองจิก บ้าน
โนนเมือง  หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลติน้ำประปา
และเป็นแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรของหมู่บ้าน
และพื้นที่ข้างเคียง 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 60 ม. 
ยาว 100 ม.  ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
หนองจิกด้านทิศตะวันออก - 600,000 - - - 

ปริมาณเก็บน้ำ เป็นแหล่งน้ำท่ีประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

8. ขุดลอกลำห้วยแยะ บ้าน
โนนเมือง  หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลติน้ำประปา
และเป็นแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรของหมู่บ้าน
และพื้นที่ข้างเคียง 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 15 ม. 
ยาว 1,000 ม.  ลึกเฉลี่ย 3.5 
ม. บริเวณเขตลำห้วยแยะตดิ
บ้านดอนโก่ย ดำเนิยนการถึง
เขตรอยต่อลำห้วยแยะบ้านสี
ดา 

- - 300,000 - - 

ปริมาณเก็บน้ำ เป็นแหล่งน้ำท่ีประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

 



-3- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. ขุดขยายหนองจิก บ้าน
โนนเมือง  หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลติน้ำประปา
และเป็นแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรของหมู่บ้าน
และพื้นที่ข้างเคียง 

งานขุดคันดิน ขนาดกว้าง 10 
ม. ยาว 80  ม.  ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
คันดินหนองจิกด้านทิศใต้และ
ทิศเหนือ 

- - - 600,000 - 

ปริมาณเก็บน้ำ เป็นแหล่งน้ำท่ีประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

10. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก
บริเวณบา้นนายจรัส แสน
จังหรีด ไปถึงหน้าบ้านนาง
สมศรี ช่ืนนอก 

- - - 50,000 - 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

11. ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

-ป้ายทางเข้าหมู่บา้น 
-หน้าบา้นนางทว ี เสลากลาง 
-บริเวณสะพานทางไปบ้านถนนหัก 
-หน้าบา้นนายทองดี ประกอบผล 

- - - 30,000 - 

มีแสงสว่างครบทุก
จุดเสีย่ง 

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจรเวลากลางคืน
และเกดิความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

12. ติดตั้งกระจกนูน เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

-ตามทางแยกต่างๆ  
-ตามทางโค้งต่างๆ 

- - - 10,000 - 

จำนวนกระจกนูน 
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางสัญจร กองช่าง 

13. เจาะน้ำบาดาล เพื่อเป็นการป้องกันปญัหา
ภัยแล้ง 

ที่สาธารณะของหมู่บ้าน 
- - - 30,000 - 

ครบทุกแปลง ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ กองช่าง 

14. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
สายบ้านโนนเมือง-บ้าน
หินแห ่

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มา
สะดวก 

ถนนบ้านโนนเมืองดำเนินการ
ไปทางบ้านหินแห ่

- - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวก และป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน (บา้นเกา่  หมูท่ี ่4) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านเก่า หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก และป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ
(ทาง) 

งานถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 700 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. บริเวณ
ถังประปาข้างวัดบ้านเก่า 
ดำเนินการไปทางที่นา นาง
เพ็ชร  ศรีลิ้ม 

200,000 - - - 

 
 
- 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก และป้องกัน
การ 

กองช่าง 

2. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านเก่า หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก และป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ
(ทาง) 

งานถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. บริเวณ
ข้างบ้านนางราตรี บริบรูณ์ 
ดำเนินการไปถึงลำห้วยแยะ 

180,000 - - - 

 
 
- 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก และป้องกัน
การ 

กองช่าง 

3. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านเก่า หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก และป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ
(ทาง) 

งานถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 950 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. บริเวณ
ที่นา นางราตรี บริบรูณ์
ดำเนินการไปทางที่นา นางบัว 
บุตรด ี

250,000 - - - 

 
 
- 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก และป้องกัน
การ 

กองช่าง 

 

 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. กำจัดวัชพืชในลำห้วยแยะ บ้าน
เก่า  หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน
และพื้นที่ข้างเคียง 

กำจัดวัชพืชในลำหว้ยแยะ ในเขต
พื้นที่บ้านเก่า หมู่ที่ 4 

50,000 50,000 50,000 50,000 

 
 
 
- 

ปริมาณน้ำที่
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำประปาและเป็น
แหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรของหมู่บา้น
และพื้นที่ข้างเคียง 

กองช่าง 

5. ขุดลอกลำราง บ้านเก่า  หมู่ที่ 4 เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การเกษตรของหมู่บา้นและ
ป้องกันการบกุรุกที่
สาธารณประโยชน ์

งานขุดลอกลำรางขนาดกวา้ง 6-8 
ม. ยาว 900 ม. ลึกเฉลีย่ 2.5 ม. 
บริเวณรอบที่สาธารณะเดิ่นเกลือ 
บ้านเก่า 

- 300,000 - - 
 
 
- 

ปริมาณน้ำที่
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การเกษตรของหมู่บา้น
และป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน ์

กองช่าง 

6. ก่อสร้างหอถังประปา เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ฝใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ที่สาธารณะข้างลำห้วยแยะ 
- - - - 

 
300,000 

จำนวนถังน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

7. ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านเก่า  หมู่
ที่ 4 

เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอย
ของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม.สูง 
1.2 ม. บริเวณที่สาธารณะ
เดิ่นเกลือ 

- - 150,000 - 

 
 

- 

ขนาดเตาเผา เป็นที่กำจัดขยะมูล
ฝอยของหมู่บา้น
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

8. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

บริเวณบา้น นายสว่าง จงเทพ 
ดำเนินการไปทางวัดบ้านเกา่ 

- - 30,000 30,000 

 
 
 

- 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9. ปรับปรุงถนนดิน เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 
และป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะ(ทาง) 

บริเวณที่นานางบรรจง  ธุรา
รัตน์  ถึงหอเชมเปญ - - - - 

 
 
200,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มา
สะดวก และปอ้งกนัการ กองช่าง 

10. ขุดขยายสระประปา เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การเกษตรของหมู่บา้นและ
ป้องกันการบกุรุกที่
สาธารณประโยชน ์

หนองประปาข้างวัดบ้านเก่า 

- - - - 

 
 
300,000 

ปริมาณน้ำที่
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำประปาและเป็น
แหล่งน้ำเพือ่การเกษตร
ของหมู่บ้านและพืน้ที่
ข้างเคียง 

กองช่าง 

11. ขุดลำรางกันท่ีสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การเกษตรของหมู่บา้นและ
ป้องกันการบกุรุกที่
สาธารณประโยชน ์

บริเวณเดิ่นเกลือ 
- - - - 

 
 
500,000 

ปริมาณน้ำที่
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การเกษตรของหมู่บ้าน
และป้องกันการบุกรกุที่
สาธารณประโยชน ์

กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน  (บา้นหญา้คา  หมูท่ี่ 5) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหญา้คา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 750 
ม. หนา 0.15 ม. บริเวณ
ทางเข้าบ้านหญ้าคา 
ดำเนินการไปถึงสามแยก
ร้านค้าสหกรณ์บ้านหญา้คา 

1,500,000 - - - 

 
 
- 
 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา 

กองช่าง 

2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ปากทางเข้าหมู่บ้าน 
- - - - 50,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหญ้าคา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจรลาดยาง . 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 750 
ม. หนา 0.10 ม. บริเวณ
ทางเข้าบ้านหญ้าคา 
ดำเนินการไปถึงสามแยก
ร้านค้าสหกรณ์บ้านหญา้คา 

1,000,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา 

กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก
บริเวณบา้นนางบุญโฮมถึง
บ้านนายปัญญา 50,000 - - - - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
บ้านหญ้าคา  หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังในถนน 

งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 
250 ม. ลึก 0.50 ม. บริเวณ
หน้าบ้านนายแตม้  พรมบุตร
ถึงบ้านนายไพฑูรย ์

150,000 - - - - 

ความยาว
รางน้ำ 

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังในถนนและ
สามารถใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

6. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมู่บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 600 
ม. หนา 0.10 ม. ตามจดุที่
ชำรุดเสยีหาย 

300,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

7. ปรับปรุงถนนดินสายบ้านหญ้าคา-
บ้านใต้ 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนปรับปรุงถนนดิน
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,800 
ม. ผิวจราจรลูกรังหนา 0.10 
ม. บริเวณสามแยกหนองน้ำ   
หนองไผ่ ดำเนินการไปถึง
ถนนลาดยางสาย 202 สีดา-
ประทาย 

400,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่
สาธารณะ  

กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสาย
บ้านหญ้าคา-บ้านใต ้

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 
ผิวจราจรลูกรังหนา 0.10 ม. 
บริเวณสามแยกที่ราษฎรพัสดุ
ดำเนินการไปถึงถนนลาดยาง
สาย 202 สีดา-ประทาย 

- 400,000 - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่
สาธารณะ  

กองช่าง 

9. ก่อสร้างฝายดินกั้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
และเป็นแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

งานฝายดินขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว16 ม. สันฝายสูง 2 ม. 
บริเวณคลองโสกคร้อ,คลอง
โสกก้อม 

- 200,000 - - - 

จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

มีน้ำใช้ใน
การเกษตรที่
พอเพียง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. ก่อสร้างลานกีฬา บ้านหญ้าคา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน มีสถานท่ี
ใช้ออกกำลังกาย 

งานลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 20 ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.10 ม. บรเิวณทีส่าธารณะ
ข้างศูนย์เด็กเล็กและที่ราช
พัสด ุ

- - 300,000 - - 

พื้นที่ลาน
กีฬา 

ประชาชน มี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย  กองช่าง 

11. ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า  
บ้านหญ้าคา  หมู่ท่ี 5 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม
อาชีพทอผ้า 

ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บ้าน
หญ้าคา ขนาดกว้าง 12 ม. 
ยาว 30 ม. - - - 250,000 - 

พื้นที่
อาคาร 

เพิ่มพูนศักยภาพ
กลุ่มอาชีพทอผ้า 

กองช่าง 

12. ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการอุปโภค
และเป็นแหล่งน้ำสำรองใน
ฤดูแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 
บ่อ 
บริเวณทีส่าธารณะของ
หมู่บ้าน 

- - - 200,000 - จำนวนบ่อ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค กองช่าง 

13. ขุดลอกหนองไผ่  บ้านหญ้าคา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรและประมง 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. 
ยาว 60 ม. ลึกเฉลี่ย 3.5 
เมตร บริเวณหนองไผ่ บ้าน
หญ้าคา 

- - - 450,000 - ปริมาณน้ำ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรและ
ประมง กองช่าง 

14. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก
บริเวณทีร่าชพัสดไุปถึงหนอง
ไผ ่ - - - 200,000 - 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก
บริเวณ ศพด.บ้านหญา้คา
ดำเนินการไปทางบ้านดอน
สะแบง 

- - - 200,000 - 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ครบทุก
ครัวเรือน กองช่าง 

16. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก
บริเวณทีร่าชพัสดดุำเนินการ
ไปทางบ้านหนองแก - - - 200,000 - 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ครบทุก
ครัวเรือน กองช่าง 

17. ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายบ้านหญ้าคา-บ้านดอนสะแบง 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจรลาดยาง . 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 2,700 
ม. หนา 0.10 ม. ถนนสาย
บ้าน 
หญ้าคา-บ้านดอนสะแบง 

- - - 4,500,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สญัจร
ไป-มา 

กองช่าง 

18. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมู่บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.10 ม. ตามจดุที่
ชำรุดเสยีหาย 

- - - 200,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก  

กองช่าง 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน   (บา้นหนองแก  หมูท่ี ่6) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (น้ำ
ผิวดิน)  บ้านหนองแก  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการอุปโภค 

ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา 
 (น้ำผิวดิน) 

300,000 - - - - 

น้ำประปา
สะอาด 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค กองช่าง 

2. ปรับปรุงถนนดิน เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

บริเวณที่นานายราช  แก้วมณี 
ไปทางบ้านดอนเต็ง 

- - - - 600,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน
หนองแก  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังในถนน 

งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 
250 ม. ลึก 0.50 ม. บริเวณ
บ้านนายเหลิน  แสงทอง ถึง
บริเวณหน้าบ้านนายลำดวน  
สังฆสีทา 

150,000 - - - - 

ความยาว
รางน้ำ 

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังในถนนและ
สามารถใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้านหนองแก 

200,000 - - - - 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

-2- 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. ขยายถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
หนองแก  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.10 ม. ถนนรอบ
หมู่บ้าน 

300,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

6. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนอง
แก ดำเนินการไปทางบ้าน
หญ้าคา 

- 50,000 - - - 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เสี่ยง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และเกดิความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

7. ปรับปรุงถนนดิน สายบ้านหนอง
แก-บ้านดอนเต็ง 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนดินขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,800 ม. หนาเฉลี่ย 
0.60 ม. บรเิวณรอยต่อถนน 
ค.ส.ล. เดิมด้านทิศเหนือของ
หมู่บ้าน ดำเนินการไปทาง
บ้านดอนเต็ง 

- 400,000 - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่
สาธารณะ  

กองช่าง 

8. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมู่บ้านหนองแก  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. บริเวณถนน 
ค.ส.ล.เดมิข้างอาคารโรงทอผ้า
บ้านหนองแก ดำเนินการไป
ทางบ้านหญ้าคา 

- - 500,000 - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. ปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองแก  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนดินขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 
ม. บริเวณสามแยกหน้าบ้าน
นายประยรู เหลาสาดำเนินการ
ไปถึงห้วยโสกฟ้า 

250,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่
สาธารณะ  

กองช่าง 

10. ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า  
บ้านหนองแก  หมู่ที่ 6 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม
อาชีพทอผ้า 

ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บ้าน
หนองแก ขนาดกว้าง 10 ม. 
ยาว 20 ม. 

- - 200,000 - - 

พื้นที่
อาคาร 

เพิ่มพูนศักยภาพ
กลุ่มอาชีพทอผ้า 

กองช่าง 

11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแก  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 
ม. หนา 0.10 ม. บริเวณสาม
แยกหลังบ้านนายบญุหนา  
สมภารดำเนินการถึงบ้านนาย
ประยรู  แก้วพรม 

- - - 150,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  กองช่าง 

12. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแก  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.15 ม. บริเวณ
รอยต่อถนน  
ค.ส.ล. ด้านทิศเหนือของ
หมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้าน
ถนนหัก-บ้านหินแห ่

- - - 2,500,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13. ขุดลอกลำห้วยโสกคร้อ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การผลิตน้ำประปาและเป็น
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ของหมู่บ้านและพื้นท่ี
ข้างเคียง 

ท่อลอดทางบริเวณที่นานาง
เข็มพร คำหล่าแก้ว ไปทางบ้าน
ดอนเต็ง 

- - - - 300,000 

ปริมาณน้ำ
ที่
ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การประปาและ
การเกษตร 

กองช่าง 

14. เจาะน้ำบาดาลพร้อมตดิตั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการอุปโภค
และเป็นแหล่งน้ำสำรองใน
ฤดูแล้ง 

ที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน 

- - 500,000 - - 

จำนวนบ่อ ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน  (บา้นดอนดู ่ หมูท่ี ่7) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ขุดลอกหนองประปา  บ้านดอนดู่  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การประปาและการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. 
ยาว 60 ม. ลึกเฉลี่ย 3.5 
เมตร บริเวณหนองประปา  
บ้านดอนดู ่

300,000 - - - - ปริมาณน้ำ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การประปาและ
การเกษตร กองช่าง 

2. ติดตั้งราวสะพาน  บ้านดอนดู่  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวกและป้องกัน
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

งานราวสะพาน  ยาว 6 ม.สูง 
1 ม.ตดิตั้ง 2 ข้าง บริเวณ
สะพานท่อลอดสระหนอง
ประปา ข้างศาลปูต่า 

30,000 - - - - 

ความยาว ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา 
ป้องกันอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

3. ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา  
(น้ำผิวดิน)  บ้านดอนดู่  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการอุปโภค 

ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา 
 (น้ำผิวดิน) 

300,000 - - - - 

น้ำประปา
สะอาด 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค กองช่าง 

4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
บ้านดอนดู่  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังในถนน 

งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.50 ม. 
(กำหนดจุดภายหลัง) 

150,000 - - - - 

ความยาว
รางน้ำ 

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังในถนนและ
สามารถใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. ติดตั้งกระจกนูน เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

-ตามทางแยกต่างๆ  
-ตามทางโค้งต่างๆ 

- 20,000 - - - 

จำนวน
กระจกนูน
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสญัจร กองช่าง 

6. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 2 จุด บรเิวณสี่แยก
ภายในหมู่บ้าน 

- 10,000 - - - 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เสี่ยง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และเกดิความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

7. ขุดลอกลำห้วยแยะ บ้านดอนดู ่
 หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การผลิตน้ำประปาและ
เป็นแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรของหมู่บ้าน
และพื้นที่ข้างเคียง 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 15 ม. 
ยาว 1,000 ม.  ลึกเฉลี่ย 3.5 
ม. บริเวณท่อลอดเหลี่ยม
ทางเข้าหมู่บ้านดำเนินการไป
ทางบ้านหินแห่ 

- - 300,000 - - 

ปริมาณ
เก็บน้ำ 

เป็นแหล่งน้ำท่ี
ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

8. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  
ภายในหมู่บ้านดอนดู่  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.10 ม. บริเวณถนน 
ค.ส.ล.เดมิที่ชำรุดเสียหาย 

- - - 300,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนดู่  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 900 
ม. หนา 0.15 ม. บริเวณ
รอยต่อถนน  
ค.ส.ล. เดิมดำเนินการไปถึงซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้านดอนดู ่

- - - 900,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

10. ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล. บ้าน
ดอนดู่  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ค.ส.ล. 
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนดู ่

- - - 100,000 - 

ปริมาณน้ำ
ที่กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำท่ี
ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน กองช่าง 

11. ซ่อมแซมท่อลอดเหลีย่ม ค.ส.ล. 
บ้านดอนดู่  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มา มีความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ซ่อมแซมท่อลอดเหลีย่ม ค.
ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
ดอนดู ่

- - - 100,000 - 

ปริมาณ
ของรถที่
สัญจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา มี
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

12. ปรับปรุงถนนดิน เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

บริเวณรอบบ้านด้านทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 

- - - - 350,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่
สาธารณะ 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13. ซ่อมแซมประปาผิวดิน เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ประปาหมู่บ้าน 

- - - - 300,000 

ปริมาณที่
กักเก็บ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การประปาและ
การเกษตร 

กองช่าง 

14. ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ประปาหมู่บ้าน 

- - - - 300,000 

ปริมาณที่
กักเก็บ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การประปาและ
การเกษตร 

กองช่าง 

15. ก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

บริเวณปา่ช้าบ้านดอนดู ่

- - - - 600,000 

ปริมาณที่
กักเก็บ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การประปาและ
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน  (บา้นหนิแห่  หมูท่ี ่8) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บา้น
หินแห่  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. บรเิวณหน้าบ้านนาย
บุญส่ง  แสนมมีา ดำเนินการไป
ถึงหน้าบ้านนางละออง  ผิวไธสง 

750,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-
มาสะดวก  กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน
หินแห่  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวกแกไ้ขปัญหานำ้ท่วม
ขังในถนน 

งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 550 ม. ลึก 
0.50 ม. บรเิวณหน้าบ้านนาง
ละออง  ผิวไธสงดำเนินการไปถึง
หน้าโรงเรียนวัดบ้านหินแห ่

400,000 - - - - 

ความยาว
รางน้ำ 

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังในถนนและ
สามารถใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

3. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บา้น
หินแห่  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. หนา 
0.15 ม. บรเิวณข้างบ้านนาย
อร่าม  นราชาญ ดำเนินการไป
ถึงสามแยก รพสต.หินแห ่

250,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-
มาสะดวก  กองช่าง 

4. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บา้น
หินแห่  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 
0.12 ม. บรเิวณถนนภายใน
หมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย 

250,000 - - - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-
มาสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.10 ม. บริเวณ
รอยต่อถนน  
ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้านนายอุทยั  
สุราษฎร์ ดำเนินการไปถึงบ้าน
นายชัยรัตน์  ดวงกลาง 

250,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้
สัญจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

6. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

-บริเวณหมู่บ้านไปหนองลุ
มพุก 
-จากหมู่บ้านไปบ้านดอนโก่ย 
-จากหมู่บ้านไปบ้านหนองแก 

1,500,000 - - - - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน กองช่าง 

7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่   
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.10 ม. 
บริเวณรอยต่อถนน  
ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้านนาย
จรูญ  วงษา ดำเนินการไป
ถึงสามแยกทางไปบ้าน
หนองแก 

- 300,000 - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้
สัญจรไป-มา
สะดวก  กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

บริเวณหน้าบ้าน นายอุทัย 
สุราษฎร์ ถึงหน้าบ้านนาย
ชัยวัฒน์ 

- - - - 500,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ป้องกันการบกุ
รุกที่สาธารณะ  

กองช่าง 

9. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. บริเวณหน้า รพสต.หิน
แห่ ดำเนินการไปถึงบ้านถนนหัก 

- 1,500,000 - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน 
หินแห-่บ้านดอนโก่ย 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.15 ม. บริเวณ
รอยต่อถนน 
 ค.ส.ล. เดิมด้านทิศเหนือของ
หมู่บ้านดำเนินการไปทางบ้าน
ดอนโก่ย 

- - 2,500,000 - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สัญจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

11. ขุดลอกหนองลุมพุก  บ้านหินแห่  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ดิบที่ใช้ในการผลิต
น้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 150 
ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
บริเวณทีส่าธารณะหนองลุมพุก 

- - - 4,000,000 - 

พื้นที่กัก
เก็บน้ำ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการผลิต
น้ำประปาและใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

12. ขุดลอกหนองสระทุ่ง  บ้านหินแห่  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ดิบที่ใช้ในการผลิต
น้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. 
ยาว 80 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
บริเวณทีส่าธารณะหนองสระ
ทุ่ง 

- - - 500,000 - 

พื้นที่กัก
เก็บน้ำ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการผลิต
น้ำประปาและใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

13. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.  
บ้านหินแห่  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.
2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 
2 ม.บรเิวณที่นานางปับ จันที
เทศ 

- - - 600,000 - 

ปริมาณ
น้ำที่กัก
เก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน กองช่าง 

14. ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านหินแห ่
 หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นท่ีกำจัดขยะมูลฝอย
ของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม.สูง 
1.2 ม. บริเวณข้างสระ
สี่เหลี่ยมติดที่นา นางมยรุา  สม
พา 

- - - 150,000 - 

ขนาด
เตาเผา 

เป็นที่กำจัดขยะมูล
ฝอยของหมู่บา้น
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่   
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 3 
ม. ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม. 
บริเวณซอยทางเข้าบ้าน  นางหนูลา  
กล้าหาญ - - - 250,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สัญจรไป-มา
สะดวก  กองช่าง 

16. ขยายท่อเมนต์ประปา เพื่อให้น้ำประปาไหลได้
สะดวก 

ประปาหมู่บา้น 

- - - - 300,000 

ขนาดท่อ
เมนต ์

น้ำประปาไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

17. พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (ทอผ้า) เพื่อเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ 

กลุ่มอาชีพ 

- - - - 400,000 

กลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมีรายได้
เสริม 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน  (บา้นถนนหกั  หมูท่ี่ 9) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ปรับปรุงถนนดิน บ้านถนนหัก   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนดิน ขนาด กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 
ม. บริเวณสามแยกหนองแต้ 
ดำเนินการไปถึงที่นา นายบุญ
ส่ง  ช่ืนโพธ์ิ 

250,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

2. ปรับปรุงถนนดิน บ้านถนนหัก   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนดิน ขนาด กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 
ม. บริเวณสามแยกหนองแต้ 
ดำเนินการไปถึงสามแยกทาง
ไปบ้านหนองแก 

450,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

3. ขุดลอกแก้มลิง  บ้านถนนหัก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำดิบที่ใช้ในการผลติ
น้ำประปาและเป็นแหล่ง
น้ำใช้ในการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 20 ม. 
ยาว 150 ม. ลึกเฉลีย่ 4 ม. 
บริเวณข้างท่ีนา นายณรงค์   
แสงภักด ี

350,000 - - - - 

พื้นที่กัก
เก็บน้ำ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการผลิต
น้ำประปาและใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ภายในหมู่บ้านถนนหัก  
จำนวน 10 ต้น 

120,000 - - - 

- 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 



 

-2- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนน
หัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 400 
ม. หนา 0.15 ม. บริเวณ
รอยต่อถนน  
ค.ส.ล. เดิมข้างวัดบา้นถนนหัก 
ดำเนินการไปทางสามแยกทาง
ไปบ้านหนองแก 

750,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-
มาสะดวก  

กองช่าง 

6. ก่อสร้างยุ้งฉางเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าว  
บ้านถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน มีสถานท่ี
เก็บเมล็ดพันธ์ุข้าว 

ก่อสร้างยุ้งฉาง ขนาดกว้าง 6 
ม. 
ยาว 8 ม. บรเิวณที่สาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

- 300,000 - - - 

พื้นที่ใช้
สอย 

ประชาชน มีสถานท่ี
เก็บเมล็ดพันธ์ุข้าว 

กองช่าง 

7. ก่อสร้างอาคารโรงทอผ้า   
บ้านถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชานมีสถานท่ี
ประกอบอาชีพร่วมกัน 

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 9 ม.  ยาว 15 ม.
บริเวณทีส่าธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

- 650,000 - - - 
พื้นที่ใช้
สอย 

ประชาชน มีสถานท่ี
ประกอบอาชีพร่วมกัน 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างรางระบายน้ำ  บ้านถนน
หัก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นการระบายน้ำออก
จากชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในบริเวณถนนและ
อาคารบ้านเรือน 

ขุดรางระบายน้ำขนาดกว้าง 
0.40 ม. ยาว 200 ม. ลึก 
0.50 ม. พร้อมดาดคอนกรีต  
(บริเวณหนา้วัดบ้านถนนหัก
ดำเนินการมาทางทิศใต้) 

- 150,000 - - - 
ความยาว
รางระบาย

น้ำ 

ระบายน้ำออกจาก
ชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในบริเวณถนน
และอาคารบ้านเรือน 

กองช่าง 

9. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 7-10 จุด ภายใน
หมู่บ้าน 

- - 35,000 - - มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เสี่ยง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 



-3- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่า    
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

-บริเวณหน้า ศพด. บ้านถนน
หัก 
-จากหมู่บ้านไปบา้นหนองแก 
 

- - 200,000 - - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

11. ขุดลอกหนองแต้  บ้านถนนหัก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำดิบที่ใช้ในการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. 
ยาว 40 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
บริเวณทีส่าธารณะหนองแต้ 

- - - 200,000 - 
พื้นที่กักเก็บ
น้ำ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพื่อใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.  
บ้านถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.
2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 
2 เมตร บริเวณที่นา นายบญุ
ช่วย   เรียงไข 

- - - 600,000 - 

ปริมาณน้ำ
ที่กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บ
น้ำท่ีประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

13. ก่อสร้างระบบน้ำประปา (น้ำผิว
ดิน) 
บ้านถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดเพื่อการอุปโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลางตามแบบ กรม
ทรัพย ์

- - - 3,000,000 - น้ำสะอาด 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค 

กองช่าง 

14. ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา     
(น้ำผิวดิน) บ้านถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดเพื่อการอุปโภค 

ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา 
ผิวดิน 

- - - 500,000 - น้ำสะอาด ประชาชนมีน้ำ
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค 

กองช่าง 

15. ขุดคลองส่งน้ำ บ้านถนนหัก   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้ในการเกษตร 

ขุดคลองส่งน้ำขนาดกว้าง 10 
ม. 
ยาว 200 ม. ลึกเฉลีย่ 2.5 ม. 
บริเวณท้ายหมู่บ้านดำเนินการ
มาทางทิศตะวันออก 

- - - 150,000 - พื้นที่กักเก็บ
น้ำ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพื่อใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

16. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหัก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. 
หนา 0.10 ม. บริเวณโรง
เพาะเหด็ดำเนินการมาถึงถนน
ในหมู่บ้าน 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้
สัญจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. ก่อสร้างรางระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกยิ่งข้ึน 

บริเวณหน้าบ้านนางล้อม  
สกุลจรถึงหน้าบ้านนาย
ประเสริฐศลิป์ ศรีชานลิ 
-หน้าบ้านรัชนี แสงภักดี ไปถึง
หน้าบ้านนายประเสริฐศลิป์ 
ศรีชานิล 

- - - - 500,000 

ความยาว
รางน้ำ 

แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในถนน
และสามารถใช้
เส้นทางสญัจรไป-
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

18. ยกระดับถนนดิน บ้านถนนหัก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนดินขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 
ม. ถนนสายบ้านถนนหัก -    
บ้านสีดา 

- - - 250,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก
และป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะ  

กองช่าง 

19. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมู่บ้านถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.10 ม. ถนนท่ีชำรุด
เสียหาย 

- - - 200,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก  

กองช่าง 

20. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.  
บ้านถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.
2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 
2 ม.จำนวน 2 แห่ง (กำหนด
จุดภายหลัง) 

- - - 1,200,000 - 

ปริมาณ
น้ำท่ีกัก
เก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำ
ที่ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน กองช่าง 

21. ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 
(ลานตากข้าวชุมชน) บ้านถนนหัก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน 

ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 30 ม. ยาว 60 ม. หนา 
0.15 ม. บรเิวณทีส่าธารณะ
ของหมู่บ้าน 

- - - 300,000 - 

พื้นที่ลาน ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22. เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ที่สาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน 

- - - - 500,000 

ปริมาณที่
กักเก็บ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค กองช่าง 

23. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

บริเวณที่นานายบุญช่วย  เรยีง
ไข 

- - - - 300,000 

ปริมาณ
น้ำท่ีกัก
เก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำ
ที่ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน กองช่าง 

24. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ (ก่ีกระตุก) เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพ 

- -  - 500,000 

กลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
รายได้เสริม 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน  (บา้นดอนโกย่  หมูท่ี ่10) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา 
(น้ำผิวดิน) บ้านดอนโก่ย  หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชน มีน้ำ
สะอาดเพื่อใช้ในการ
อุปโภค 

ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา 
(น้ำผิวดิน) บริเวณประปา
หนองใหญ่ บ้านดอนโก่ย 

500,000 - - - - 
น้ำสะอาด ประชาชนมีน้ำ

สะอาดเพื่อใช้ใน
การอุปโภค 

กองช่าง 

2. ขยายถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
ดอนโก่ย  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.10 ม. บริเวณข้าง
ร้านสหกรณด์ำเนินการไปถึง
วัดบ้านดอนโก่ย  

250,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

3. ก่อสร้างซุ้มประตโูขงทางเข้า
หมู่บ้าน บ้านดอนโก่ย  หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์
ทางเข้าหมู่บ้านและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ก่อสร้างซุ้มประตู ขนาดกว้าง 
6 ม. สูง 5.5 ม. บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้านติดถนนทาง
หลวงมิตรภาพ 

350,000 - - - - 

ขนาดซุ้ม
ประต ู

เป็นการปรับภูมิ
ทัศน์ทางเข้า
หมู่บ้านและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กองช่าง 

4. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 7 จุด ภายในหมู่บ้าน 

35,000 - - - - 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เสี่ยง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.  
บ้านดอนโก่ย  หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.
2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 
2 ม. 
ลำห้วยแยะ บริเวณที่นา นาย
สม  หาญโก่ย 

600,000 - - - - ปริมาณน้ำ
ที่กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำท่ี
ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนโกย่  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 900 
ม. หนา 0.15 ม. บริเวณ
รอยต่อถนน ค.ส.ล.เดิมดา้น
ทิศใต้ของหมู่บ้าน ดำเนินการ
ไปทางบ้านโนนเมือง 

- 1,500,000 - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้
สัญจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

7. ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพตดิ  
บ้านดอนโก่ย  หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชน มีสถานท่ี
ใช้ออกกำลังกาย 

งานลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 25 ม. ยาว 35 ม. หนา 
0.15 ม. บรเิวณทีส่าธารณะ
ข้างศูนย์เด็กเล็ก 

- 300,000 - - - 

พื้นที่ลาน
กีฬา 

ประชาชน มี
สถานที่ออก
กำลังกาย  กองช่าง 

8. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน
ดอนโก่ย  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังในถนน 

งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 0.40 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.50 ม. (รอบ
หมู่บ้านกำหนดจุดภายหลัง) 

- 150,000 - - - 

ความยาว
รางน้ำ 

แก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังในถนน
และสามารถใช้
เส้นทางสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

9. ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านดอนโกย่ 
 หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นท่ีกำจัดขยะมูล
ฝอยของหมู่บ้านประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม.สูง 
1.2 ม. บริเวณที่สาธารณะป่า
ช้า 

- - 150,000 - - 

ขนาด 
เตาเผา 

เป็นที่กำจัดขยะ
มูลฝอยของ
หมู่บ้านใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนโกย่  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 900 
ม. หนา 0.15 ม. บริเวณ
รอยต่อถนน ค.ส.ล.เดิมดา้น
ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 
ดำเนินการไปทางบ้านหินแห ่

- - 1,500,000 - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้
สัญจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. ก่อสร้างระบบน้ำประปา (น้ำ
ผิวดิน) 
บ้านดอนโก่ย  หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด
เพื่อการอุปโภค 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนากกลางตามแบบ กรม
ทรัพย ์

- - - 3,000,000 - น้ำสะอาด 
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างระบบน้ำประปา (น้ำใต้
ดิน) 
บ้านดอนโก่ย  หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด
เพื่อการอุปโภค 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
บริเวณประปาบาดาลเดมิ - - - 500,000 - น้ำสะอาด 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค 

กองช่าง 

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโก่ย 
- - - 200,000 - 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

14. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก   
สายบ้านดอนโก่ย-แหล่งค้นพบ
กระดูกและไหโบราณ 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มาสะดวก 
และป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ(ทาง) 

งานถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 700 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. ถนน
สายบ้านดอนโก่ย-แหล่ง
ค้นพบกระดูกและไหโบราณ 

- - 200,000 - - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 
และป้องกันการ 

กองช่าง 

15. ปรับปรุงถนนดินรอบหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สญัจรไป-มาสะดวก 
และป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ(ทาง) 

รอบหมู่บ้าน - - - - 500,000 พื้นที่ผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก 
และป้องกันการบุกรกุ
ที่สาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

16. ขุดลอกลำห้วยแยะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบ
ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและ
เป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร 

ลำห้วยแยะ - - - - 300,000 ปริมาณน้ำท่ีกัก
เก็บ 

เป็นแหล่งน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

17. ขุดลอกหนองพอง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบ
ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและ
เป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร 

หนองพอง - - - - 500,000 ปริมาณน้ำท่ีกัก
เก็บ 

เป็นแหล่งน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

18. ลานกีฬาสวนสาธารณะ (ลู่วิ่ง) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย บริเวณรอบหนองใหญ ่ - - - - 750,000 สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที่ ๖  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน  (บา้นหนองไขเ่หีย้  หมูท่ี ่11) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา 
ผิวดิน บ้านหนองไข่เหีย้ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการอุปโภค 

ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดิน                        
บริเวณหนองน้ำหนองไข่เหี้ย 

300,000 - - - - 

น้ำประปา
สะอาด 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค 

กองช่าง 

2. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง   
บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สญัจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. บรเิวณรอบ
หนองน้ำหนองไข่เหี้ย  

150,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถังพักน้ำใสระบบประปา
ผิวดิน  บ้านหนองไข่เหีย้ หมู่ที่11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการอุปโภค 

ก่อสร้างถังพักน้ำใส ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. 
สูง 2 ม. บริเวณประปาหนอง
ไข่เหี้ย 

350,000 - - - - 

ปริมาณกัก
เก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค 

กองช่าง 

4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.  
บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.
2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง  
2 ม. 
ลำห้วยแยะ บริเวณที่นา นาย
บุญเหลือ  เลิบไธสง 

600,000 - - - - 

ปริมาณน้ำ
ที่กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำท่ี
ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.  
บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.
2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง  
2 ม.ลำห้วยแยะ บริเวณที่นา  
นายสาย  สักบตุร 

600,000 - - - - 

ปริมาณน้ำ
ที่กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำท่ี
ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน กองช่าง 

6. ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จำนวน 7 จุด ภายในหมู่บ้าน 

- 35,000 - - - 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เสี่ยง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองไข่เหี้ย 

- 200,000 - - - 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรยีนรู้ชุมชน  
บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ศึกษาเรียนรู้และเป็น
สถานท่ีใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. บรเิวณ
ที่สาธารณะของหมู่บ้าน - - 500,000 - - 

พื้นที่ใช้
สอย 

ประชาชนมีสถานท่ี
ศึกษาเรียนรู้และ
เป็นสถานท่ีใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

9. ขยายท่อเมนต์ประปา เพื่อให้น้ำประปาท่ีใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคไหล
สะดวก 

ภายในหมูบ่้าน 

- - - - 300,000 

ขนาดต่อ
เมนต ์

ประชาชนมีน้ำท่ี
สะอาดใช้  

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. ก่อสร้างโรงทอผ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่
อาชีพ 

ที่สาธารณะประโยชนภ์ายใน
หมู่บ้าน 

- - - - 300,000 

กลุ่มอาชีพ ประชาชนมีรายได้
เสรมิ 

สำนักปลดั 

11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล  เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก 

รอบหนองน้ำหนองไข่เหี้ย 

- - - - 700,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก 

กองช่าง 

12. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก 

สามแยกบ้านนายจันทา  แสงปุย  
ไปทางทิศเหนือ 

- - - - 300,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สญัจรไป-มา
สะดวก 

กองช่าง 

 


