
 
 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชมุชน    (บา้นโนนเมอืง หมูท่ี ่๓) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. ปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้ำประปา  ภายใน
หมู่บ้าน โนนเมือง    
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำประปา
ที่สะอาดและทัว่ถึงทุกครัวเรือน 

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

200,000 - - - - 

ระยะการฝัง
ท่อเมน
น้ำประปา 

ประชาชน ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด
และทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. 
ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน 
ค.ส.ล. ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 
ดำเนินการไปทางวัดบ่อไกแ่ก้ว 

500,000 - - - - 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน หนว่ยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

3. ปรับปรุงถนนดิน  
บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 
และป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะ(ทาง) 

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.60 ม. บริเวณขา้งวัดบ้านโนน
เมือง ดำเนินการไปทางหนองจิก 

- 300,000 - - - 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน หนว่ยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

๔. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล. บ้านโนนเมือง 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อเป็นการป้องกันปญัหา
อุทกภยั 

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

 - 500,000 - - 

ตามขนาดของ
ท่อลอดเหลี่ยม 

ป้องการปัญหาอุทกภัยและป้องกัน
น้ำกัดเซาะตลิ่ง  
ปะชาชนได้รับประโยชน์ในการ
สัญจรข้ามลำหว้ย 

กองช่าง 

๕. ก่อสร้างขยายถนนดิน  
บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก  

ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.60 ม. บริเวณหนา้บ้านนาย
อำนาจ  แก้วดอนรี ดำเนินการไปทางบ้านหัว
ตะโมน 

 - 350,000 - - 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน หนว่ยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล. 

เพื่อเป็นการป้องกันปญัหา
อุทกภยั 

คันดินหนองจิกด้านทิศตะวันออก 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

ตามขนาดของ
ท่อลอดเหลี่ยม 

ป้องกันปัญหาอุทกภัยและป้องกัน
น้ำกัดเซาะตลิ่งประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการสัญจรข้ามลำห้วย 

กองช่าง 

            



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7. ขยายท่อเมน
ประปา 

เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก นายบ้านนายอำนาจ  แกว้ดอนรี ดำเนินการไปทาง
บ้านหัวตะโมน  ตำบลสามเมือง - - - - ๓๐๐,๐๐๐ 

ขนาดท่อ
เมน 

น้ำไหลได้สะดวก กองช่าง 
 

8. ติดต้ังโคม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยัในการ
สัญจรเวลากลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

-ภายในหมู่บ้าน 
 

- - - 30,000 - 

มีแสง
สว่างครบ
ทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความปลอดภยัในการ
สัญจรเวลากลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 
 

๙. ขุดลอกลำหว้ย
แยะ บ้านโนน
เมือง   
หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต
น้ำประปาและเป็นแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรของหมู่บา้นและพื้นที่
ข้างเคียง 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม.  ลึก
เฉลี่ย 3.5 ม. บริเวณเขตลำห้วยแยะติดบ้านดอน
โก่ย ดำเนินการถึงเขตรอยตอ่ลำหว้ยแยะบ้านสีดา - - 300,000 - - 

ปริมาณ
ดินขุด 

เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

๑0. ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณบา้นนายจรัส แสน
จังหรีด ไปถึงหน้าบ้านนางสมศรี ชื่นนอก 

- - - 50,000 - 

ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 



 
 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชมุชน (บา้นเกา่  หมูท่ี ่4) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

            
            
            

 ขุดขยายสระประปา เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การเกษตรของหมู่บา้นและ
ป้องกันการบกุรุกที่
สาธารณประโยชน ์

หนองประปาขา้งวัดบ้านเกา่ 

- - 250,000 - 

 
 

- 

ปริมาณน้ำที่
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำประปาและ
เป็นแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรของหมู่บา้น
และพื้นที่ข้างเคียง 

กองช่าง 

            
1. กำจัดวัชพืชในลำหว้ยแยะ บ้านเกา่  

หมู่ที่ 4 
เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน
และพื้นที่ข้างเคียง 

กำจัดวัชพืชในลำหว้ยแยะ ในเขต
พื้นที่บ้านเก่า หมู่ที่ 4 

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

ปริมาณน้ำที่
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำประปาและ
เป็นแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรของหมู่บา้น
และพื้นที่ข้างเคียง 

กองช่าง 

2. ขุดลอกลำราง บา้นเก่า  หมู่ที ่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 

3. ก่อสร้างหอถังประปา เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ฝใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ที่สาธารณะขา้งลำห้วยแยะ 

- - - - 

 
300,000 

จำนวนถังน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

4. ก่อสร้างเตาเผาขยะ  
บ้านเก่า  หมู่ที ่4 

เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอย
ของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม.สูง 1.2 ม. 
บริเวณที่สาธารณะเดิ่นเกลือ 

- - - - 

 
150,000 

ขนาดเตาเผา เป็นที่กำจัดขยะมูล
ฝอยของหมู่บา้น
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 



 
 

 

 

5. ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

บริเวณบ้าน นายสวา่ง จงเทพ 
ดำเนินการไปทางวัดบ้านเกา่ 

- - - 30,000 

 
 
 
- 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6. ก่อสร้างหอถังประปา เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ฝใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ที่สาธารณะขา้งลำห้วยแยะ 

- - - - 

 
300,000 

จำนวนถังน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ กองช่าง 

7. ก่อสร้างเตาเผาขยะ  
บ้านเก่า  หมู่ที ่4 

เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอย
ของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม.สูง 1.2 ม. 
บริเวณที่สาธารณะเดิ่นเกลือ 

- - - - 

 
150,000 

ขนาดเตาเผา เป็นที่กำจัดขยะมูล
ฝอยของหมู่บา้น
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

8. ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

บริเวณบ้าน นายสวา่ง จงเทพ 
ดำเนินการไปทางวัดบ้านเกา่ 

- - - 30,000 

 
 
 

- 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9.            
10. ขุดลำรางกันที่สาธารณะประโยชน ์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน

การเกษตรของหมู่บา้นและ
ป้องกันการบกุรุกที่
สาธารณประโยชน ์

บริเวณเดิ่นเกลือ 

- - - - 

 
 
500,000 

ปริมาณน้ำที่
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการเกษตรของ
หมู่บ้านและป้องกัน
การบุกรุกที่
สาธารณประโยชน ์

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชมุชน  (บา้นหญา้คา  หมูท่ี ่5) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. หนา 
0.15 ม. บริเวณทางเข้าบ้าน
หญ้าคา ดำเนินการไปถึงสาม
แยกร้านค้าสหกรณ์บ้านหญ้าคา 

1,500,000 - - - 

 
 
- 
 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มา
สะดวก กองช่าง 

2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ปากทางเข้าหมู่บ้าน 

- - - - 50,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มา
สะดวก 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหญ้าคา   
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจรลาดยาง . 
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. 
หนา 0.10 ม. บริเวณทางเข้า
บ้านหญ้าคา ดำเนินการไปถึง
สามแยกรา้นค้าสหกรณ์ 

1,000,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มา
สะดวก กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ภายในหมูบ่้าน 

50,000 - - - - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง 

5. ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก
แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังในถนน 

งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 0.30 ม. ยาว 250 ม. ลึก 
0.50 ม. บริเวณหน้าบา้นนาย
แต้ม  พรมบุตรถึงบ้านนาย
ไพฑูรย์ 

150,000 - - - - 

ความยาวราง
น้ำ 

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง
ในถนนและสามารถใช้
เส้นทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 



 
 

 

 

6. ขุดลอกหนองหญา้คา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอต่อการเกษตร 

หนองหญ้าคา 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

ปริมาณดิน
ขุด 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอต่อการเกษตร 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7. ปรับปรุงถนนดินสายบ้านหญ้าคา-บ้าน
ใต้ 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนปรับปรุงถนนดินขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. ผิว
จราจรลูกรังหนา 0.10 ม. บริเวณ
สามแยกหนองน้ำ   หนองไผ่ 
ดำเนินการไปถึงถนนลาดยางสาย 
202 สีดา-ประทาย 

400,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ  กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบา้น
หญ้าคา-บา้นใต้ 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจรลูกรังขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. ผิว
จราจรลูกรังหนา 0.10 ม. บริเวณ
สามแยกที่ราษฎรพัสดุดำเนินการ
ไปถึงถนนลาดยางสาย 202 สีดา-
ประทาย 

- - 300,000 - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ  กองช่าง 

9. ก่อสร้างฝายดินกั้นนำ้ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บนำ้และ
เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

งานฝายดินขนาดกว้าง 6 ม. ยาว
16 ม. สันฝายสูง 2 ม. บริเวณ
คลองโสกคร้อ,คลองโสกก้อม 

- 200,000 - - - 

จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

มีน้ำใช้ในการเกษตรที่
พอเพียง 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างลานกีฬา บ้านหญา้คา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ใช้
ออกกำลังกาย 

งานลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาด กวา้ง 
20 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.10 ม. 
บริเวณที่สาธารณะข้างศูนย์เด็ก
เล็กและที่ราชพัสด ุ

- - - - 300,000 

พื้นที่ลาน
กีฬา 

ประชาชน มีสถานที่
ออกกำลังกาย  

กองช่าง 

11. ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า  
บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ทอผ้า 

ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บา้น
หญ้าคา ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 
30 ม. 

- - - 250,000 - 

พื้นที่อาคาร เพิ่มพูนศักยภาพกลุ่ม
อาชีพทอผา้ กองช่าง 

12. ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภคและเป็น
แหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ
บริเวณที่สาธารณะของหมู่บา้น - - - 200,000 - จำนวนบอ่ 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภค กองช่าง 



 
 

 

 

13. ขุดลอกหนองไผ่  บา้นหญา้คา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรและประมง 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. 
ยาว 60 ม. ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร 
บริเวณหนองไผ่ บ้านหญ้าคา 

450,000 - - - - 
ปริมาณดิน
ขุด 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การเกษตรและ
ประมง 

กองช่าง 

14. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณ
ที่ราชพัสดุไปถึงหนองไผ่ 200,000 - - - - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณ 
ศพด.บ้านหญ้าคาดำเนินการไป
ทางบ้านดอนสะแบง 

- - - 200,000 - 
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง 

16. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบริเวณที่
ราชพัสดุดำเนินการไปทางบ้าน
หนองแก 

- - - 200,000 - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง 

17. ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในหมูบ่้าน เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ประปาหมู่บา้น 
- - - ๓๐๐,๐๐๐ - 

ขนาดท่อเมน น้ำไหลได้สะดวก 
กองช่าง 

18. ก่อสร้างฝายนำ้ล้น เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บนำ้และ
เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

โสกฟ้า ๒จุด โสกคร้อ ๑ จุด โสก
ก้อม ๒ จุด บริเวณที่นานางเตือน 
เนียมสอน 

- - - ๕00,000 - 

ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

มีแหล่งกักเก็บนำ้และ
เป็นแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

19. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

หน้าป้อมยามดำเนินการไปทางเข้า
หมู่บ้าน - - - - ๒๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง 

๒๐. ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืนและ
เกิดความปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

หน้าป้อมยามไปทางถนนทางเข้า
หมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน - - - - ๕๐,๐๐๐ 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจรเวลากลางคืน
และเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๑. ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก
แก้ไขปัญหาน้ำทว่มขังในถนน 

หน้าบ้านนางสอน  สมการ
ดำเนินการไปทางประตูโขงวัดบา้น
หญ้าคา 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 

ความยาวราง
น้ำ 

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน
ถนนและสามารถใช้
เส้นทางสัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

๒๒. ติดต้ังระบบกรองน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนมนี้ำทีส่ะอาด ใช้
ในชีวิตประจำวนั 

ประปาหมู่บา้น 
- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 

น้ำประปาที่
สะอาด 

ประชาชนมีน้ำที่สะอาด 
ใช้ในชีวิตประจำวนั กองช่าง 



 
 

 

 

๒๓. ขุดลอกหนองหญา้คา เพื่อให้ประชาชนมนี้ำใช้เพยีงพอ
ต่อการเกษตร 

หนองหญ้าคา 
- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

ปริมาณน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอต่อการเกษตร กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.10 ม. บริเวณสามแยกหนา้บ้าน
นายปาน   จันทร์ดม  ดำเนินการ
ไปทางศาลปู่ตา 

 - - 300,000 - 

 
 
- 
 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก กองช่าง 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชมุชน   (บา้นหนองแก  หมูท่ี ่6) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. ติดต้ังระบบกรองน้ำประปา (น้ำผิวดิน)  
บ้านหนองแก  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้
ในการอุปโภค 

ติดต้ังระบบกรองน้ำประปา 
 (น้ำผิวดิน) 300,000 - - - - 

น้ำประปา
สะอาด 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภค กองช่าง 

2. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

บริเวณที่นานายราช  แก้วมณี 
ดำเนินการไปทางบ้านดอนเต็ง - - - - 600,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มา 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก
แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังในถนน 

งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 0.30 ม. ยาว 250 ม. ลึก 
0.50 ม. บริเวณบ้านนายเหลิน  
แสงทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนาย
ลำดวน  สังฆสีทา 

150,000 - - - - 

ความยาวราง
น้ำ 

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง
ในถนนและสามารถใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
หมู่บ้านหนองแก 200,000 - - - - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง 



 
 

 

 

5. ขยายถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บา้นหนอง
แก  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

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

300,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  

กองช่าง 

6. ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองแก 
ดำเนินการไปทางบ้านหญา้คา 

- 50,000 - - - 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7. ปรับปรุงถนนดิน สายบา้นหนองแก-
บ้านดอนเต็ง 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนดินขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 
1,800 ม. หนาเฉลีย่ 0.60 ม. 
บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิม
ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 
ดำเนินการไปทางบ้านดอนเต็ง 

- 400,000 - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ  

กองช่าง 

8. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้าน
หนองแก  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานหินคลุกขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
800 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม. 
บริเวณสามแยกหน้าบา้นนาย
ประยูร เหลาสาดำเนินการไปถึง
ห้วยโสกฟา้ 

500,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ  

กองช่าง 

9. ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า  
บ้านหนองแก  หมู่ที่ 6 

เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ทอผ้า 

ปรับปรุงอาคารโรงทอผ้า บา้น
หนองแก ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 
20 ม. 

- - - - 200,000- 
พื้นที่อาคาร เพิ่มพูนศักยภาพกลุ่ม

อาชีพทอผา้ กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 75 ม. หนา 
0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน  
ค.ส.ล. ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 
ดำเนินการไปทางบ้านถนนหกั-
บ้านหินแห ่

- - 

250,000 
 
 
 
 
 

 

- - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  

กองช่าง 



 
 

 

 

11. ขุดลอกลำหว้ยโสกคร้อ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ใน
การผลิตน้ำประปาและเป็น
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของ
หมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง 

ท่อลอดทางบริเวณที่นานางเข็มพร 
คำหล่าแกว้ ไปทางบา้นดอนเต็ง 

- - - - 300,000 

ปริมาณน้ำที่
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การประปาและ
การเกษตร กองช่าง 

12. ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลพร้อมติดต้ังระบบ 
สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภคและเป็นแหล่ง
น้ำสำรองในฤดูแล้ง 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลขนาด Ø     
5 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริเวณ 
ที่นา นายราช  แกว้มณ ี

80,000 - - -  - 

จำนวนบอ่ ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภค 

กองช่าง 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑3. ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ 

มีแสงสว่างครบทุก
จุดเสี่ยง 

ประชาชนมีความปลอดภยัในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน กองช่าง 

๑4. ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

บริเวณหน้าบ้านนายประยูร 
เหลาสา  ไปถึงหว้ยโสกฟา้ 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชน หนว่ยงานราชการได้สัญจรไป-มา
สะดวก 

กองช่าง 

๑5. ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บนำ้และเป็น
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

บริเวณคลองโสกฟ้า ที่นา
นายลำดวน สังฆสีทา 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน ์

มีน้ำใช้ในการเกษตรที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชมุชน  (บา้นดอนดู ่ หมูท่ี ่7) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. ขุดลอกหนองประปา  บ้านดอนดู ่ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ
ประปาและการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 
60 ม. ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร บริเวณ
หนองประปา  บ้านดอนดู ่

300,000 - - - - ปริมาณน้ำ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การประปาและ
การเกษตร 

กองช่าง 

3. ติดต้ังระบบกรองน้ำประปา  
(น้ำผิวดิน)  บ้านดอนดู ่ หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้
ในการอุปโภค 

ติดต้ังระบบกรองน้ำประปา 
 (น้ำผิวดิน) 300,000 - - - - 

น้ำประปา
สะอาด 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภค กองช่าง 

4. ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
บ้านดอนดู่  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก
แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังในถนน 

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

150,000 - - - - 

ความยาวราง
น้ำ 

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง
ในถนนและสามารถใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

5. ติดต้ังกระจกนูน เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

-ตามทางแยกต่างๆ  
-ตามทางโค้งต่างๆ - 20,000 - - - 

จำนวน
กระจกนูนที่
ติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 



 
 

 

 

6. ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 
2 จุด บริเวณส่ีแยกภายในหมู่บ้าน 

- 10,000 - - - 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7. ขุดลอกลำหว้ยแยะ บ้านดอนดู่ 
 หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน
และพื้นที่ข้างเคียง 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 
1,000 ม.  ลึกเฉลีย่ 3.5 ม. 
บริเวณท่อลอดเหลี่ยมทางเข้า
หมู่บ้านดำเนินการไปทางบ้านหิน
แห ่

- - - - 300,000 

ปริมาณดิน
ขุด 

เป็นแหล่งน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน กองช่าง 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 
0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน  
ค.ส.ล. เดิมดำเนินการไปถึงซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้านดอนดู่ 

- - - 900,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  กองช่าง 

9. ปรับปรุงถนนดิน เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

บริเวณรอบบ้านด้านทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออก 

- - - - 350,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวกและป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ 

กองช่าง 

10. ติดต้ังระบบกรองน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
น้ำใช้ในการเกษตรและปอ้งกัน
ปัญหาภยัแล้ง 

ประปาหมู่บา้น 

- - - - 300,000 

ปริมาณที่กัก
เก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การประปาและ
การเกษตร กองช่าง 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชมุชน  (บา้นหนิแห ่ หมูท่ี ่8) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 
ม. บริเวณรอยต่อถนน  
ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้านนายอุทยั  
สุราษฎร์ ดำเนินการไปถึงบ้านนายชัย
รัตน์  ดวงกลาง 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  

กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.  
บ้านหินแห ่ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวกแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังในถนน 

งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 550 ม. ลึก 
0.50 ม. บริเวณหน้าบา้นนางละออง  
ผิวไธสงดำเนินการไปถึงหน้าโรงเรียน
วัดบ้านหินแห ่

400,000 - - - - 

ความยาว
รางน้ำ 

แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง
ในถนนและสามารถใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 



 
 

 

 

3. ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ภายในหมูบ่้าน 

- - - - ๕๐,๐๐๐ 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

-บริเวณหมู่บ้านไปหนองลุมพุก 
-จากหมู่บ้านไปบา้นดอนโก่ย 
-จากหมู่บ้านไปบา้นหนองแก 1,500,000 - - - - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 
ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิม  
หน้าบ้านนายจรูญ  วงษา ดำเนินการ
ไปถึงสามแยกทางไปบ้านหนองแก 

- 300,000 - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 
0.10 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.
ส.ล. เดิม  หน้าบ้านนายจรูญ  
วงษา ดำเนินการไปถึงสามแยก
ทางไปบ้านหนองแก 

- 300,000 - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สัญจรไป-มา
สะดวก  กองช่าง 

7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้น 
หินแห่-บา้นดอนโก่ย 

เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวก 

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

- - 2,500,000 - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สัญจรไป-มา
สะดวก  กองช่าง 



 
 

 

 

8. ขุดลอกหนองลุมพุก  บา้นหินแห่  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ดิบที่ใช้ในการผลิต
น้ำประปาและเป็นแหล่ง
น้ำใช้ในการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 150 ม. 
ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
บริเวณที่สาธารณะหนองลุมพกุ 

- - - 4,000,000 - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการผลิต
น้ำประปาและใช้ใน
การเกษตร กองช่าง 

9. ขุดลอกหนองสระทุ่ง  บา้นหินแห่  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ดิบที่ใช้ในการผลิต
น้ำประปาและเป็นแหล่ง
น้ำใช้ในการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. 
ยาว 80 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
บริเวณที่สาธารณะหนองสระทุ่ง 

- - - 500,000 - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการผลิต
น้ำประปาและใช้ใน
การเกษตร กองช่าง 

๑0. ก่อสร้างฝายนำ้ล้น ค.ส.ล. บ้านหิน
แห่  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ำใช้ในการเกษตรและ
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นแบบ มข.
2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 2 
ม.บริเวณที่นานางบับพา จันที
เทศ - - - 600,000 - 

ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑1. ก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 
บ้านหินแห ่
 หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บา้น
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 3 ม.สูง 1.2 ม. บริเวณข้างสระสี่เหลี่ยม
ติดที่นา นางมยุรา  สมพา - - - 150,000 - 

ขนาดเตาเผา เป็นที่กำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

๑2. ขยายท่อเมน
ประปา 

เพื่อให้น้ำประปาไหลได้สะดวก ประปาหมู่บา้น 
- - - - 300,000 

ขนาดท่อเมน น้ำประปาไหลได้สะดวก 
กองช่าง 

๑3. ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

บริเวณภายในหมูบ่้าน 

- - - - ๕๐,๐๐๐ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 



 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑4. ปรับปรุงถนน
ผิวจราจร
ลูกรัง 

เพื่อให้ประชาชนหนว่ยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 

ท้ายหมู่บา้นดำเนินการไปทางบ้านหนองแก 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนหน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก และป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณะ กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชมุชน  (บา้นถนนหกั  หมูท่ี ่9) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 



 
 

 

 

1. ปรับปรุงถนนดิน บ้านถนนหกั   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนดิน ขนาด กวา้ง 5 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉลีย่ 0.60 ม. 
บริเวณสามแยกหนองแต้ 
ดำเนินการไปถึงที่นา นายบุญส่ง  
ชื่นโพธิ ์

250,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  กองช่าง 

2. ปรับปรุงถนนดิน บ้านถนนหกั   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนดิน ขนาด กวา้ง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หนาเฉลีย่ 0.60 ม. 
บริเวณสามแยกหนองแต้ 
ดำเนินการไปถึงสามแยกทางไป
บ้านหนองแก 

450,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  กองช่าง 

3. ขุดลอกแก้มลิง  บ้านถนนหัก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบ
ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและ
เป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 
150 ม. ลึกเฉลีย่ 4 ม. บริเวณข้าง
ที่นา นายณรงค์   แสงภักด ี 350,000 - - - - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำ 

ประชาชนมีแหล่งน้ำ
เพื่อการผลิตน้ำประปา
และใช้ในการเกษตร กองช่าง 

4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ภายในหมูบ่้านถนนหัก  จำนวน 
10 ต้น 

120,000 - - - 

- 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหกั  หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน  
ค.ส.ล. เดิมข้างวัดบ้านถนนหัก 
ดำเนินการไปทางสามแยกทางไป
บ้านหนองแก 

750,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  

กองช่าง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 
400 ม. หนา 0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน      
ค.ส.ล. เดิมข้างวัดบ้านถนนหัก ดำเนินการไปทาง
สามแยกทางไปบ้านหนองแก 

750,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงานราชการ
ได้สัญจรไป-มาสะดวก  

กองช่าง 

7. ก่อสร้างยุ้งฉาง
เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  

เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่เก็บ
เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ก่อสร้างยุ้งฉาง ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 8 ม. บริเวณที่สาธารณะภายในหมูบ่้าน 

- 300,000 - - - 
พื้นที่ใช้สอย ประชาชน มีสถานที่เก็บเมล็ด

พันธุ์ข้าว 
กองช่าง 



 
 

 

 

บ้านถนนหัก  หมู่
ที่ 9 

8. ก่อสร้างอาคาร
โรงทอผ้า   
บ้านถนนหัก  หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ประชานมีสถานที่ประกอบ
อาชีพร่วมกัน 

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 9 ม.  ยาว 15 
ม.บริเวณที่สาธารณะภายในหมู่บา้น 

- 650,000 - - - พื้นที่ใช้สอย 

ประชาชน มีสถานที่ประกอบ
อาชีพร่วมกัน 

กองช่าง 

9. ก่อสร้างราง
ระบายนำ้  บ้าน
ถนนหัก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นการระบายน้ำออกจาก
ชุมชนแก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังใน
บริเวณถนนและอาคารบา้นเรือน 

ขุดรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 200 
ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมดาดคอนกรีต  (บริเวณ
หน้าวัดบา้นถนนหกัดำเนินการมาทางทศิ
ตะวันตก) 

- - 260,000 - - 
ความยาวราง

ระบายนำ้ 

ระบายนำ้ออกจากชุมชนแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังในบริเวณถนน
และอาคารบา้นเรือน กองช่าง 

10. ติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจรเวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 7-10 จุด 
ภายในหมูบ่้าน 

- - 35,000 - - มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การสัญจรเวลากลางคืนและ
เกิดความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11. ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ภายในหมูบ่้าน 
 

200,000 - - - - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

12. ขุดลอกหนองแต้  
บ้านถนนหัก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการเกษตร 

งานขุดลอกขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. ลึก
เฉลี่ย 4 ม. บริเวณที่สาธารณะหนองแต้ 

- - - 200,000 - 

พื้นที่กักเก็บ
น้ำ 

ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า    จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13. ก่อสร้างฝายนำ้ล้น ค.ส.ล.  
บ้านถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
น้ำใช้ในการเกษตรและปอ้งกัน
ปัญหาภยัแล้ง 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นแบบ มข.2527 
ยาว 16 ม. สันฝายสูง 2 เมตร 
บริเวณที่นา นายบุญช่วย   เรียงไข - - - 600,000 - 

ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำ
ที่ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน กองช่าง 



 
 

 

 

14. ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลพร้อมติดต้ังระบบ 
สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภคและเป็นแหล่ง
น้ำสำรองในฤดูแล้ง 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลขนาด Ø     
5 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริเวณ 
ที่สาธารณะประโยชน์ในหมู่บา้น 

80,000 - - -  - 

ขนาดของ Ø
บ่อไม่น้อย
กว่า 5 นิว้  

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค กองช่าง 

15. ขุดคลองส่งน้ำ บ้านถนนหัก   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้
ในการเกษตร 

ขุดคลองส่งน้ำขนาดกว้าง 10 ม.
ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. 
บริเวณท้ายหมู่บา้นดำเนินการมา
ทางทิศตะวันออก 

- - - 150,000 - พื้นที่กักเก็บ
น้ำ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 
0.10 ม. บริเวณโรงเพาะเห็ด
ดำเนินการมาถึงถนนในหมู่บา้น 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวก  

กองช่าง 

17. ก่อสร้างรางระบายนำ้ เพื่อให้การระบายนำ้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

บริเวณหน้าบ้านนางล้อม  สกุลจร
ถึงหน้าบ้านนายประเสริฐศิลป์ ศรี
ชานิล 
-หน้าบา้นรัชนี แสงภกัดี ไปถึงหน้า
บ้านนายประเสริฐศิลป์ ศรีชานิล 

- - 500,000 - - 

ความยาวราง
น้ำ 

แก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังในถนน
และสามารถใช้
เส้นทางสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

กองช่าง 

18. ยกระดับถนนดิน 
บ้านถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนดินขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
800 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม. ถนน
สายบ้านถนนหัก –    บา้นสีดา 

- - - 250,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ป้องกันการบกุรุก
ที่สาธารณะ  

กองช่าง 

19. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
ถนนหัก  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 3.5 ม. ยาว 215 ม. หนา 
0.10 ม.  

- - - 450,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวก  

กองช่าง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภยัแล้ง 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นแบบ มข.
2527 ยาว 16 ม. สันฝายสูง 
2 ม.จำนวน 2 แห่ง (กำหนดจุด
ภายหลัง) 

- - - 1,200,000 - 

ปริมาณน้ำ
ที่กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน กองช่าง 



 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน 

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

- - - 300,000 - 

พื้นที่ลาน ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน กองช่าง 

22. เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภยัแล้ง 

ที่สาธารณะประโยชน์หมูบ่้าน 
- - - - 500,000 

ปริมาณที่
กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

23. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บน้ำใช้ในการเกษตร
และป้องกันปัญหาภยัแล้ง 

บริเวณที่นา                    
นายบุญชว่ย      เรียงไข - - - - 300,000 

ปริมาณน้ำ
ที่กักเก็บน้ำ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

24. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ (กี่กระตุก) เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชพี กลุ่มอาชีพ 
- -  - 500,000 

กลุ่มอาชีพ ประชาชนมีรายได้
เสริม สำนักปลัด 

๒๕. ขุดลอกลำหว้ยแยะ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน
และพื้นที่ใกล้เคียง 

บริเวณลำห้วยแยะ 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 

ปริมาณที่
กักเก็บน้ำ 

เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการเกษตรของ
หมู่บ้านและพื้นที่
ใกล้เคียง 

กองช่าง 

๒๖. ปรับปรุงถนนดิน เพื่อให้ประชาชนหนว่ยงานราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวก 

บริเวณที่นานางเพ็ญมณี  ดอน
ไพวัน  ปทางบ้านหนองแก - - - - ๖๐๐,๐๐๐ 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน
หน่วยงานราชการ
ได้สัญจรไป-มา
สะดวก 

กองช่าง 

27. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนหนว่ยงานราชการได้สญัจรไป-มา
สะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. ดำเนินการไปทางบา้น
หินแห ่

- - - 1,000,000 - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน
หน่วยงานราชการ
ได้สัญจรไป-มา
สะดวก 

กองช่าง 

28. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก    เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก และปอ้งกันการบุกรุกที่สาธารณะ(ทาง) 

งานถนนผิวจราจรหินคลุกขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. บริเวณสาย     
สี่แยกหนองแต้ – ที่นา        
นางเพ็ญมณี ดอนไพรวัน 

- - - 300,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้สัญจร
ไป-มาสะดวก 
และป้องกันการ 

กองช่าง 

29. ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้น้ำประปาหมู่บา้นไหลได้สะดวก ฝังท่อ PVC Ø 3 นิว้,2 นิว้ 
บริเวณภายในหมูบ่้าน 

4๐๐,๐๐๐ - -  - 
ขนาดท่อ
เมน 

น้ำไหลได้สะดวก 
กองช่าง 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 



 
 

 

 

 
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชมุชน  (บา้นดอนโกย่  หมูท่ี ่10) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. ขยายท่อเมนประปา เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 
จากถนนมิตรภาพ-ภายในหมู่บา้น 

- - 200,000 - - 
ขนาดท่อ
เมน 

น้ำไหลได้สะดวก 
กองช่าง 

2. ขยายถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บา้น
ดอนโก่ย  หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

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

250,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก  

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

หน้าบ้านนายณรงค์  แสนแก้ว 

350,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

4. ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 7 จุด 
ภายในหมูบ่้าน 

35,000 - - - - 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืน
และเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างฝายนำ้ล้น ค.ส.ล.  
บ้านดอนโกย่  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
น้ำใช้ในการเกษตรและปอ้งกัน
ปัญหาภยัแล้ง 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นแบบ มข.2527 ยาว 
16 ม. สันฝายสูง 2 ม.ลำหว้ยแยะ 
บริเวณที่นา นายสม  หาญโก่ย 

600,000 - - - - ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 
5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. 
บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล.เดิมด้านทิศ
ใต้ของหมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้าน
โนนเมือง 

- 1,500,000 - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงานราชการได้
สัญจรไป-มาสะดวก  กองช่าง 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 



 
 

 

 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
7. ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด    

บ้านดอนโกย่  หมู่ที่ 10 
เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ใช้
ออกกำลังกาย 

งานลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาด กวา้ง 
25 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม. 
บริเวณที่สาธารณะข้างศูนย์เด็ก
เล็ก 

- 300,000 - - - 

พื้นที่ลาน
กีฬา 

ประชาชน มี
สถานที่ออก
กำลังกาย  

กองช่าง 

8. ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.       
บ้านดอนโกย่  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก
แก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังในถนน 

งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. ลึก 
0.50 ม. (รอบหมู่บา้นกำหนดจุด
ภายหลัง) 

- 150,000 - - - 

ความยาวราง
น้ำ 

แก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขังในถนน
และสามารถใช้
เส้นทางสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

9. ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านดอนโกย่ 
 หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอย
ของหมู่บ้านประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม.สูง 1.2 ม. 
บริเวณที่สาธารณะป่าชา้ 150,000 - - - - 

ขนาด 
เตาเผา 

เป็นที่กำจัด
ขยะมูลฝอย
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนโก่ย  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 40 ม. หนา 
0.15 ม. บริเวณรอยต่อถนน ค.
ส.ล.เดิมด้านทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน ดำเนินการไปทางบ้านหิน
แห ่

- - 500,000 - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้
สัญจรไป-มา
สะดวก  

กองช่าง 

๑๑. ก่อสร้างระบบน้ำประปา (น้ำใต้ดิน) 
บ้านดอนโกย่  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด
เพื่อการอุปโภค 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
บริเวณประปาบาดาลเดิม - - - 500,000 - น้ำสะอาด 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดเพื่อการ
อุปโภค 

กองช่าง 

๑๒. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ภายในหมูบ่้าน บ้านดอนโก่ย 

- - - 200,000 - 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๓. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก   สาย
บ้านดอนโกย่-แหล่งค้นพบกระดูกและ
ไหโบราณ 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 
และป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะ(ทาง) 

งานถนนผิวจราจรหินคลุกขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. ถนนสายบ้านดอน
โก่ย-แหล่งค้นพบกระดกูและไห
โบราณ 

- - - 500,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน 
หน่วยงาน
ราชการได้
สัญจรไป-มา
สะดวก และ
ป้องกันการ 

กองช่าง 



 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๔. ปรับปรุงถนนดินรอบหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก และ
ป้องกันการบกุรุกที่สาธารณะ(ทาง) 

รอบหมู่บ้าน - - - - 500,000 พื้นที่ผิวจราจร เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ได้สัญจรไป-มา
สะดวก และ
ป้องกันการบกุรุกที่
สาธารณะ(ทาง) 

กองช่าง 

๑๕. ขุดลอกลำหว้ยแยะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่ง
น้ำใช้ในการเกษตร 

ลำห้วยแยะ - - - - 300,000 ปริมาณน้ำที่กักเกบ็ เป็นแหล่งน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

๑๖. ขุดลอกหนองพอง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้
ในการผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่ง
น้ำใช้ในการเกษตร 

หนองพอง - - - - 500,000 ปริมาณน้ำที่กักเกบ็ เป็นแหล่งน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

๑๗. ก่อสร้างลานกีฬาสวนสาธารณะ 
 (ลู่วิ่ง) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย บริเวณรอบหนองใหญ ่ - - - - 750,000 สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
     ➢ แผนงานเคหะและชมุชน  (บา้นหนองไขเ่หีย้  หมูท่ี ่11) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา ผิว
ดิน บ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้
ในการอุปโภค 

ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบประปาผวิ
ดิน                        บริเวณ
หนองน้ำหนองไข่เหี้ย 

300,000 - - - - 
น้ำประปา
สะอาด 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภค กองช่าง 

2. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง   
บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

งานถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. บริเวณรอบหนอง
น้ำหนองไข่เหี้ย  

150,000 - - - - 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก  กองช่าง 

3. ก่อสร้างถังพักน้ำใสระบบประปาผวิดิน  
บ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้
ในการอุปโภค 

ก่อสร้างถังพักน้ำใส ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. สูง 2 ม. 
บริเวณประปาหนองไข่เหี้ย 

350,000 - - - - 
ปริมาณกัก
เก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช้ในการอุปโภค กองช่าง 

4. ก่อสร้างฝายนำ้ล้น ค.ส.ล.  
บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
น้ำใช้ในการเกษตรและปอ้งกัน
ปัญหาภยัแล้ง 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นแบบ มข.2527 
ยาว 16 ม. สันฝายสูง  2 ม. 
ลำห้วยแยะ บริเวณที่นา นายบุญ
เหลือ  เลิบไธสง 

600,000 - - - - 

ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน กองช่าง 

5. ก่อสร้างฝายนำ้ล้น ค.ส.ล.  
บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
น้ำใช้ในการเกษตรและปอ้งกัน
ปัญหาภยัแล้ง 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้นแบบ มข.2527 
ยาว 16 ม. สันฝายสูง  2 ม.ลำ
ห้วยแยะ บริเวณที่นา  
นายสาย  สกับุตร 

600,000 - - - - 

ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

เป็นแหล่งเก็บน้ำที่
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน กองช่าง 

6. ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรเวลา
กลางคืนและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 
7 จุด ภายในหมู่บ้าน 

- 35,000 - - - 

มีแสงสว่าง
ครบทุกจุด
เส่ียง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืนและเกิด
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

-ภายในหมู่บ้าน  
-หน้าบา้นสมาน   ทองนอก    
ดำเนินการไปทางบ้านดอนโก่ย - - - - ๖๐,๐๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ศึกษาเรียนรู้และเป็นสถานที่
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
6 ม. ยาว 8 ม. บริเวณที่
สาธารณะของหมูบ่้าน 

- - - - 500,000 

พื้นที่ใช้สอย ประชาชนมีสถานที่
ศึกษาเรียนรู้และเป็น
สถานที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

9. ขยายท่อเมนประปา เพื่อให้น้ำประปาที่ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคไหลสะดวก 

ภายในหมูบ่้านหนองไข่เหี้ย 
- - 250,000 - - 

ขนาดต่อเมน ประชาชนมีน้ำที่
สะอาดใช้  กองช่าง 

10. ก่อสร้างโรงทอผ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ที่สาธารณะประโยชนภ์ายใน
หมู่บ้าน - - - - 300,000 

กลุ่มอาชีพ ประชาชนมีรายได้
เสริม สำนักปลัด 

11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล  เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

รอบหนองน้ำหนองไข่เหี้ย 
- - - - 700,000 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก 

กองช่าง 

๑2. ปรับปรุงระบบน้ำประปาผิวดิน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช ้ในการอุปโภค-บริโภค 
 

หนองน้ำหนองไข่เหี้ย 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 

ปริมาณน้ำ ประชาชนมีน้ำสะอาด
ใช ้ในการอุปโภค-
บริโภค 
 

กองช่าง 

๑3. ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการได้สัญจรไป-มาสะดวก 

รอบหนองน้ำหนองไข่เหี้ย 

- - - - ๖๐๐,๐๐๐ 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชน หนว่ยงาน
ราชการได้สัญจรไป-
มาสะดวก 

กองช่าง 

๑4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน 

บริเวณประปาหมู่บา้นดำเนินการ
ไปทางโรงเพาะเห็ด - - - - ๕๐,๐๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง 

 

 

 

 



 
 

 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสดีา  อำเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  ยทุธศาสตรท์ี ่๖  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที ่๑ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อผลิตน้ำประปาภายในที่
ทำการ อบต. สีดา 

-หอถังสูงเก็บน้ำประปา
ขนาดความจ ุ10 ลบ.ม.  
-ระบบกรองน้ำประปา
บาดาล 

- ๗๐๐,๐๐๐ - - - 

ปริมาณน้ำที่กัก
เก็บ 

หน่วยงานมีนำ้ที่สะอาดใช้เพียงพอต่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

3 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ      
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรไปมาเวลากลางคืน 

    ติดต้ังโคมไฟฟ้าจำนวน 
3-5 จุด       ภายใน
หมู่บ้าน      ทกุหมู่บา้นใน
เขตพื้นที่อบต.สีดา  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
จำนวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้า 

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไป-มาเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 


