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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                    แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 

โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู   อําเภอสีดา    จังหวัดนครราชสีมา 
                  

               
 

ผ.02 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา  
 

รวม 
(บาท) 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนดิน เชื่อมระหวางตําบล จากถนนคอนกรีตบานเสว หมูท่ี 6 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา เชื่อมถึงบานทองหลางนอย ตําบลดอนตะหนิน 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา    

1,618,200 
 

1,618,200 
 

1,618,200 
 

4,854,600 กองชาง 

2 กอสรางถนนดิน จากเหมืองตะเภา บานโนนสะอาด หมูท่ี 10 ไปดอนมวง  หมูท่ี 1 1,017,000 1,017,000 1,017,000 3,051,000 กองชาง 

3 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลจากสะพานคอนกรีตบานเสว ต.โนนประดู   อ.สีดา เชื่อมบานทองหลางนอย  ต.ดอนตะหนิน   อ.บัวใหญ   1,069,154 1,069,154 1,069,154 3,207,462 กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบล จากถนนคอนกรีต    บานโนนสะอาด  หมูท่ี10 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดาเชื่อมถึงบานทองหลางนอย 
ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญจังหวัดนครราชสีมา 

1,716,900 
 

1,716,900 
 

1,716,900 
 

5,150,700 กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง ตําบลจากถนน คสล.บานกระเบ้ือง  ต.ดอนตะหนิน   อ.บัวใหญ ไปบานดอนมวง หมูท่ี1   ถึง บานทองหลางใหญ  หมูท่ี 2               
ต.โนนประดู    

3,575,000 3,575,000 3,575,000 10,725,000 กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางตําบล จากบานสําโรง หมูท่ี 4  (สายบานทองหลางใหญ หมูท่ี 2 ถึงบานดอนมวง หมูท่ี 1 ตําบลโนนประดู อําเภอสี
ดา) เชื่อมถึงตําบลดอนตะหนิน  อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

12,375,000 12,375,000 12,375,000 37,125,000 กองชาง 

7 กอสรางถนน คสล. คุมโนนถั่วแปบ บานหนองสะแก หมู 5 ถึงบานง้ิวเกา  หมู 9 เพ่ือเชื่อมถนน ลาดยางสายประทาย -บัวใหญ   (นิเวศนรัตน)    3,699,000 3,699,000 3,699,000 11,097,000 กองชาง 

8 กอสรางถนน คสล. รอบสระหนองปรือ บานหนองอายแหนบหมูท่ี 8   1,039,500 1,039,500 1,039,500 3,118,500 กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนนคสล. เชื่อมระหวางตําบล จากบานง้ิวเกา หมูท่ี 9 ตําบลโนนประดูเชื่อมถึงวัดบานง้ิวใหม ตําบลกุดจอกอําเภอบัวใหญ              
จังหวัดนครราชสีมา 

2,062,500 2,062,500 2,062,500 6,187,500 กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางตําบล จากบานทองหลางใหญ หมูท่ี 2 ตําบลโนนประดู  เชื่อมถึงถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 202 ตําบลกุด
จอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา   

9,130,000 
 

9,130,000 
 

9,130,000 
 

27,390,000 กองชาง 

11 กอสรางถนนลาดยาง เชื่อมระหวางตําบล จากบานหนองสะแก หมูท่ี5  ถึงทองหลางใหญ หมูท่ี 2 ต.โนนประดู อ.สีดา เชื่อม(ถนนนิเวศนรัตน ต.กุดจอก              
อ.บัวใหญ 

1,478,400 1,478,400 1,478,400 4,435,200 กองชาง 

12 กอสรางสะพาน คสล. บริเวณหวยวังมวง เพ่ือ เชื่อมระหวางตําบลโนนประดูและตําบลดอนตะหนิน     (แผนชุมชน)   หมูท่ี4 บานสําโรง )  2,400,000  2,400,000 2,400,000 7,200,000 กองชาง 

13 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามลําหวยทองหลางนอย เชื่อมระหวางตําบล บานโนนสะอาด หมู ท่ี 10 ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา เชื่อมถึง            
บานทองหลางนอย ตําบลดอนตะหนนิ  อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

   3,600,000 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

10,800,000 กองชาง 

14 กอสรางสะพาน คสล.เชื่อมระหวางตําบล  จากบานทองหลางใหญ หมูท่ี 2   ต.โนนประดู ถึงบานหนองหัวชาง ต.เสมาใหญ อ.บัวใหญ    2,400,000 2,400,000 2,400,000 7,200,000 กองชาง 

15 
 

โครงการกอสรางผิวจราจรชองทางจักรยานเ พ่ือสุขภาพ จาก หนาโรงเรียนบานเสว ถึงบานหนองอายแหนบ ตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา   

500,000 500,000 500,000 1,500,000 กองชาง 
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                                                                                       บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2559  ถึง  2561) 

                  โดย องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู   อําเภอสีดา    จังหวัดนครราชสีมา          
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.02 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณและที่ผานมา รวม หนวยงาน  
ที่

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

  

16 ขุดลอกขยายสระโคกบานทองหลางใหญ พรอมกอสรางประปาหมูบานบานทองหลางใหญ หมูที่ 2  (แผนชุมชน)               1,900,000 1,900,000 1,900,000 5,700,000 กองชาง 
17 ขุดลอกสระสาธารณะบานโนนประดู  หมูที่ 3  1,900,000  1,900,000  1,900,000  5,700,000 กองชาง 
18 ขุดลอกสระบานสําโรง หมูที่ 4  (สระหนองอีใหม ) 5,500,000 5,500,000 5,500,000 16,500,000 กองชาง 
19 ขุดลอกสระหนองไมตายบานสําโรง หมูที่  4 1,900,000 1,900,000 1,900,000 5,700,000 กองชาง 
20 ขุดลอกสระคุมโนนถั่วแปบ บานหนองสะแก หมูที่ 5  1,900,000  1,900,000  1,900,000  5,700,000 กองชาง 
21 ขุดลอกพรอมขยายสระหนองหัวนอน สระประปา บานหนองอายแหนบ   หมูที่ 8   1,550,000 1,550,000 1,550,000 4,650,000 กองชาง 
22 ขุดลอกสระหนองอายแหนบ      (ฝงตะวันออก)บานหนองอายแหนบ  หมูที่ 8 1,900,000 1,900,000 1,900,000 5,700,000 กองชาง 
23 ขุดลอกสระสาธารณะบาน  โนนสะอาด หมูที่ 10 พรอมปรับภูมิทัศน (สระประมง) บานโนนสะอาด หมูที่ 10) 1,900,000 1,900,000 1,900,000 5,700,000 กองชาง 
24 ขุดลอกสระนอย (ทิศตะวันตก)บานโนนสะอาด หมูที่ 10  1,900,000 1,900,000 1,900,000 5,700,000 กองชาง 
25 ขุดลอกหนองละเลิงหินโคลนบานดอนมวง  หมูที่ 1 2,103,500 2,103,500 2,103,500 6,310,500 กองชาง 
26 ขุดลอกหนองสรวง  บานเสว หมูที่ 6  1,900,000 1,900,000 1,900,000 5,700,000 กองชาง 
27 ขุดลอกหนองระเริง 1,2  1,900,000 1,900,000 1,900,000 5,700,000 กองชาง 
28 ขุดลอกหวยทองหลางใหญพรอมกอสรางฝายน้ําลนลําหวย  ทองหลางใหญ บานทองหลางใหญ หมูที่ 2  1,900,000 1,900,000 1,900,000 5,700,000 กองชาง 
29 ขุดลอกลําหวยสําโรง   บานสําโรง หมูที่  4  1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 กองชาง 
30 ขุดลอกลําหวยเสว  4,900,000 4,900,000 4,900,000 14,700,000 กองชาง 
31 ขุดคลองโพธิ์   เชื่อมระหวางตําบล เขตตําบลดอนยาวใหญ   อ.โนนแดง (จากหนองระเริงถึงคลองโพธิ์ เชื่อม บานตาลาด    หมูที่ 7     ต.โนนประดู  อ.สีดา   1,506,000 1,506,000 1,506,000 4,518,000 กองชาง 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา  (เกินศักยภาพ) 
        แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561)       
          ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2    พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
            -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   6  ยุทธศาสตรดานการโครงสรางพ้ืนฐาน        
        2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
                 2.1 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน  สะพาน  ทางเทา       ทางระบายน้ํา  ประสานกับสวนราชการในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนดิน เชื่อม
ระหวางตําบล จากถนนคอนกรีต
บานเสว หมู ท่ี  6 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา เชื่อมถึงบาน
ทองหลางนอย ตําบลดอนตะ
หนิน อํา เภอบัวใหญ  จั งหวัด
นครราชสีมา   (แผนชุมชน) 

เ พ่ื อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวางตําบล 

ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 1..50 เมตร 

ยาว 2,650 เมตร    

1,618,200 
 
 
 

 1,618,200 
 
 
 

1,618,200 
 
 
( 

ความยาวถนน 
ยาว 2,650 
กิโลเมตร    

ประชา ชน ได รั บค วา ม
สะดวกในการสัญจรไป-มา
ร ะ ห ว า ง ตํ า บ ล               
และสะดวกในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร 

  กองชาง 

2 กอสร า งถนนดิน จาก เหมื อ ง
ตะเภา บานโนนสะอาด หมูท่ี 10 
ไปดอนมวง  หมูท่ี 1  
(แผนชุมชน) 

เ พ่ื อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น      
การสัญจรไปมาระหวางตําบล 

ถนนดิน  กวาง  6  เมตร  
ยาว  3,285 เมตร 

 

   1,017,000 
 

 

    1,017,000 
 

 

   1,017,000 
 

 

ความยาวถนน  
3,285 เมตร 
 

ประชา ชน ได รั บค วา ม
สะดวกในการสัญจรไป-มา 

กองชาง 

3 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก 
เชื่อมระหวางตําบลจากสะพาน
คอนกรีตบานเสว ต.โนนประดู   
อ.สีดา เชื่อมบานทองหลางนอย   
ต.ดอนตะหนิน   อ.บัวใหญ   
(แผนชุมชน) 

เ พ่ื อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น             
การสัญจรไปมาระหวางตําบล 

ถนนดิน  กวาง  6  เมตร  
ยาว  3,295 เมตร 
หนา 0.5 0เมตร 

1,069,154 
 
 

 1,069,154 
 
 

1,069,154 
 
 

ความยาวถนน 
3,295 เมตร 
 

ประชา ชน ได รั บค วา ม
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
เชื่อมระหวางตําบล จากถนน
คอนกรีต    บานโนนสะอาด  
หมูท่ี10 ตําบลโนนประดู อําเภอ
สีดาเชื่อมถึงบานทองหลางนอย 
ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัว
ใหญจังหวัดนครราชสีมา 
  (แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวางตําบล 
 

กวาง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.20 เมตร ยาว 3,500เมตร   

1,716,900 
 
 
 

 1,716,900 
 
 
 

 

1,716,900 
 
 
 

 

ความถนนยาว 
3,500กิโลเมตร   

ประชา ชน ได รั บค วา ม
สะดวกในการสัญจรไป-มา
ร ะ ห ว า ง ตํ า บ ล               
และสะดวกในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร 

  กองชาง 

ผ.01 
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                         รายละเอียดโครงการพัฒนา  (เกินศักยภาพ) 
        แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
         องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
        ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2    พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
            -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   6  ยุทธศาสตรดานการโครงสรางพ้ืนฐาน 
               2.1 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน  สะพาน  ทางเทา       ทางระบายน้ํา  ประสานกับสวนราชการในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน                   
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง 
ตํ า บ ล จ า ก ถ น น  ค ส ล . บ า น
ก ร ะ เ บ้ื อ ง   ต . ด อ น ตะ ห นิ น          
อ.บัวใหญ ไปบานดอนมวง หมูท่ี1   
ถึง บานทองหลางใหญ  หมู ท่ี 2    
ต.โนนประดู   (แผนชุมชน)       

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร
ไปมาระหวางตําบลโนนประดู 
อ.สีดาและตําบลดอนตะหนิน  
อ.บัวใหญ 
 

ถนน คสล. กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร  
หนา0.15 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ0.50
เมตร 

 

  3,575,000 
 
 

 

 3,575,000 
 
 

3,575,000 
 
) 

 

 ความยาวถนน 
1,300 เมตร 

ประชาชนได รับความ
สะดวกในการสัญจร            
ไป-มา 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. 
เชื่อมระหวางตําบล จากบาน
สําโรง หมูที่ 4  (สายบาน
ทองหลางใหญ หมูที่ 2 ถึงบาน
ดอนมวง หมูที่ 1 ตําบลโนน
ประดู อําเภอสีดา) เชื่อมถึง
ตําบลดอนตะหนิน  อําเภอบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนชุมชน) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวางตําบล 

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 
เมตร  ยาว 4,500 เมตร 
หนา 0.15 ม.        หินคลุก
ไหลทางหนา0.20เมตร 
กวางขางละ 0.50เมตร   

12,375,000 
 

 

 

 12,375,000 
 

 

12,375,000 
 

 

ความยาว 4,500 

เมตร    
ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวาง ตําบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 

7 กอสรางถนน คสล. คุมโนนถั่ว
แปบ บานหนองสะแก หมู 5 ถึง
บานง้ิวเกา  หมู 9 เพ่ือเชื่อมถนน 
ลาดยางสายประทาย -บัวใหญ   
(นิเวศนรัตน)    
(แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกใน             
การสัญจรไปมาระหวางตําบล 

ถนน คสล. กวาง 5 เมตรยาว  
1,644  เมตรหนา  0.15   
เมตร 

3,699,000 
 

 

 3,699,000 
 

 

 

3,699,000 
 

 

ความยาวถนน 
1,644  เมตร 

ประชาชนได รับความ
สะ ดวก ใ นก าร สัญ จ ร             
ไป-มา 

กองชาง 

8 กอสรางถนน คสล. รอบสระ         
หนองปรือ บานหนองอายแหนบ
หมูท่ี 8   
 (แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. กวาง 5  เมตร
ยาว  462  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15   เมตร 

1,039,500 
 

 

 (1,039,500 
 
 

1,039,500 
 
 

ความยาวถนน 
462  เมตร 

ประชาชนได รับความ
สะ ดวก ใ นก าร สัญ จ ร          
ไป-มา 

กองชาง 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา  (เกินศักยภาพ) 
        แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558  ถึง  2560) 
         องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2    พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
            -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   6  ยุทธศาสตรดานการโครงสรางพ้ืนฐาน 
               2.1 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน  สะพาน  ทางเทา       ทางระบายน้ํา  ประสานกับสวนราชการในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล จากบานงิ้วเกา หมูท่ี 9  
ตําบลโนนประดู เชื่อมถึง วัดบานงิ้ว
ใหม  ตําบลกุดจอก อํ าเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวาง
ตําบล 

ผิวจราจร กวาง 5.00เมตร  
ยาว750 เมตร หนา 0.15 
เมตร หินคลุกไหลทางหนา
0.20 เมตร กวางขางละ 
0.50 เมตร   

2,062,500 
 
 
 

 2,062,500 
 
 
 

2,062,500 
 
 
 

ความยาวถนน
750 เมตร  

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวาง ตําบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางตําบล จากบานทองหลางใหญ 
หมูท่ี 2 ตําบลโนนประดู  เชื่อมถึงถนน
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข 202 
ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา   

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวาง
ตําบล 

ขนาดผิวจราจร กวาง5.00
เมตร ยาว 3,320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หินคลุก
ไหลทางหนา 0.20เมตร 
กวางขางละ 0.50เมตร   

9,130,000 
 
 
 

 

 9,130,000 
 
 
 

 

9,130,000 
 
 
 

 

ความยาวถนน
3,320 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวาง ตําบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 

        ถนนลาดยาง 
11 กอสรางถนนลาดยาง เชื่อมระหวาง

ตําบล จากบานหนองสะแก หมูท่ี 5  ถึง
ทองหลางใหญ    หมูท่ี 2 ต.โนนประดู 
อ.สีดา เชื่อม(ถนนนิเวศนรัตน ต.กุดจอก   
อ.บัวใหญ)   (แผนชุมชน) 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมูบาน 

ถนนลาดยาง กวาง 4 เมตร  
ยาว 1,344 เมตรหนา 0.15 
เมตร  
 

1,478,400 
 
 

 1,478,400 
 
 

1,478,400 
 
 

ความยาวถนน 
1,344 เมตร 

ประชาชนได รับความ
สะ ดวก ใ นก าร สัญ จ ร          
ไป-มา 

กองชาง 

 กอสรางสะพาน คสล.          
12 กอสรางสะพาน คสล. บริเวณหวยวังมวง 

เพ่ือ เชื่อมระหวางตําบลโนนประดูและ
ตําบลดอนตะหนิน     (แผนชุมชน)       
หมูท่ี4 บานสําโรง )  
 
 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวาง
ตําบล 

สะพาน คสล.กวาง 6 เมตร  
ยาว 20 เมตร     

2,400,000 
 
 

 2,400,000 
 
 

2,400,000 
 
 

ความยาวสะพาน  
20 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวางหมูบานสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองชาง 
 

         

ผ.01 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา  (เกินศักยภาพ) 
        แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558  ถึง  2560) 
         องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
          ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2    พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
            -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   6  ยุทธศาสตรดานการโครงสรางพ้ืนฐาน 
               2.1 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน  สะพาน  ทางเทา       ทางระบายน้ํา  ประสานกับสวนราชการในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามลํา
หวยทองหลางนอย เชื่อมระหวางตําบล 
บานโนนสะอาด หมู ท่ี 10 ตําบลโนน
ประดู  อํ า เภอสีดา เชื่ อม ถึง  บ าน
ทองหลางนอย ตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหว า ง
ตําบล 

สะพาน คสล.  กวาง 6.00 
เมตร  ยาว 50  เมตร    

3,600,000 
 
 

 3,600,000 
 
 

3,600,000 
 
 

สะพาน ยาว 50 
เมตร    

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวาง ตําบลสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 
 

14 กอสรางสะพาน คสล.เชื่อมระหวาง
ตําบล  จากบานทองหลางใหญ หมูท่ี 2                 
ต.โนนประดู ถึงบานหนองหัวชาง ต.
เสมาใหญ อ.บัวใหญ    

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวาง
ตําบล 

สะพาน คสล.ยาว 20 เมตร 2,400,000 
 

 2,400,000 
 

2,400,000 
 

ความยาวสะพาน  
20 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหวางหมูบานสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองชาง 
 

15 โครงการกอสรางผิวจราจรชองทาง
จักรยานเพ่ือสุขภาพ จาก หนาโรงเรียน
บานเสว ถึงบานหนองอายแหนบ ตําบล
โนนประดู อําเภอสีดา    จังหวัด
นครราชสีมา   

เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนไดใชเสนทาง
สัญจรในการออกกําลัง
กายและในดาน
การจราจร 

ชองจราจร    กวาง 2 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร 

500,000 
 
 

 500,000 
 
 

500,000 
 
 

ชองจราจร   ยาว 
10,000 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
ระหว า ง ตําบลสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา  (เกินศักยภาพ)    
                                      แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
                                           องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
        ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2    พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
             -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   6  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
        2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
                  2.2   แนวทางการพัฒนา  กอสราง ฝาย  ขุดลอก คลอง สระ หนอง  พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

       ขุดสระ 
16 ขุ ด ล อ ก ข ย า ย ส ร ะ โ ค ก บ า น

ทองหลางใหญ พรอมกอสราง
ประปาหมูบานบานทองหลางใหญ 
หมูท่ี 2  (แผนชุมชน)               

เพ่ือใหมีน้ําเ พ่ือการอุปโภค 
บริโภค 
(สระพ้ืนท่ี 60ไร) 

-ขุดสระกวาง 100 เมตร.ยาว 
100 เมตร  ลึก 3.50 เมตร 
-กอสรางประปาหมูบานแบบ 
กรมทรัพยากรธรณี 

1,900,000 
 
 

 1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

สระมีความลึก 
3.50 เมตร 

-ประชาชนมีน้ําใชในการ 
อุปโภคบริโภค และมีน้ํา 
สะอาดใช 

กองชาง 
 

17 ขุดลอกสระสาธารณะ             
บานโนนประดู  หมูท่ี 3  
(แผนชุมชน) 

เพ่ือใหมีแหลงน้ําเพ่ือการ 
อุปโภคบริโภค 
(พ้ืนท่ี 30 ไร) 

ขุดลอกสระ กวาง 100             
ยาว 150ลึกเฉลี่ย  3.50  
เมตร 

    1,900,000 
 

 

     
1,900,000 
 

 

    
1,900,000 
 

 

สระมีความลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชในการ 
อุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

18 ขุดลอกสระบานสําโรง หมูท่ี 4   
(สระหนองอีใหม )  
(แผนชุมชน) 

เพ่ือมีน้ําอุปโภคบริโภคและ 
เพ่ือการเกษตร 

กวาง 100 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร 
กวาง 200 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร 

5,500,000 
 

 5,500,000 
 

5,500,000 
 

สระมีความลึก 
3.00 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชในการ 
อุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

19 ขุดลอกสระหนองไมตาย 
บานสําโรง หมูท่ี  4 
 (แผนชุมชน) 

เพ่ือมีน้ําอุปโภคบรโิภคและ 
เพ่ือการเกษตร (เนื้อท่ี 16 ไร) 
 

กวาง 100 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร 
 

   1,900,000  
 

    1,900,000  
 

   1,900,000  
 

สระมีความลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชในการ 
อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

20 ขุดลอกสระคุมโนนถั่วแปบ           
บานหนองสะแก หมูท่ี 5  
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือใหมีแหลงน้ําเพ่ือการ 
อุปโภคบริโภค(เนื้อท่ี 8 ไร) 

ขุดลอก กวาง 100 เมตร ยาว 
100 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

1,900,000 
 

 1,900,000 
 

1,900,000 
 

สระมีความลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค 
บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ เ พ่ื อ
การเกษตร 

กองชาง 

21 ขุดลอกพรอมขยายสระประปา 
บานหนองอายแหนบ  หมูท่ี 8 
(แผนชุมชน) 
 
 
 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือ
อุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร  
 

ขุดลอก สระประปา 
  ชวงท่ี1 กวาง120เมตร 
ยาว120 เมตร ลึก 3.50เมตร 
-ชวงท่ี2 กวาง120เมตร 
ยาว100 เมตร ลึก 3.50เมตร 
-ชวงท่ี 3กวาง120เมตรยาว
50 เมตร ลึก 2.50เมตร 

 1,550,000 
 
 
 

  1,550,000 
 
 
 

 

 1,550,000 
 
 
 

จํานวน  1  แหง ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค 
บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ เ พ่ื อ
การเกษตร 

กองชาง 

ผ.01 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา  (เกินศักยภาพ) 
           แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
         องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ยุทธศาสตรจังหวัดที่   2    พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
            -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   6  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
        2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
                  2.2   แนวทางการพัฒนา  กอสราง ฝาย  ขุดลอก คลอง สระ หนอง  พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

22 ขุดลอกสระหนองอายแหนบ            
(ฝงตะวันออก)บานหนองอาย
แหนบ  หมูท่ี 8 
 (แผนชุมชน) 

-เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือ 
อุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร  (พ้ืนท่ี 10ไร) 

ขุดลอกสระ 
กวาง 50 เมตร  ยาว 100 
เมตร ลึก  3.00 เมตร 

1,900,000 
 
 

 1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

สระมีความลึก 
3.00 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค 
บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ เ พ่ื อ
การเกษตร 

กองชาง 

23 ขุ ด ล อ ก ส ร ะ ส า ธ า ร ณ ะ บ า น          
โนนสะอาด หมู ท่ี 10 พรอมปรับ
ภูมิทัศน (สระประมง) บานโนน
สะอาด หมูท่ี 10) 
 (แผนชุมชน) 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือ
อุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

-ขุดลอกสระ 
กวาง  100  เมตร ยาว 100  
เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร  
-ปรับภูมิทัศน  

1,900,000 
 
 

 1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

สระมีความลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค 
บริโภค และมีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

กองชาง 

24 ขุดลอกสระนอย (ทิศตะวันตก)
บานโนนสะอาด หมูท่ี 10  
(แผนชุมชน) 
 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือ
อุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

-ขุดลอกสระ 
กวาง  100  เมตร ยาว 100  
เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร  
-ปรับภูมทัิศน  

1,900,000 
 
 

 1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

สระมีความลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค 
บริโภค และมีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

กองชาง 

25 ขุดลอกหนองละเลิงหินโคลน 
บานดอนมวง  หมูท่ี 1 
(แผนชุมชน) 

 -เพ่ือใหมีแหลงน้ําเพ่ือการ 
อุปโภคบริโภค 

กวาง 100  ยาว 150 
ลึกเฉลี่ย  3.50  เมตร 

2,103,500 
 

 2,103,500 
 

2,103,500 
 

หนองมีความ
ลึก3.50 เมตร 

-ประชาชนมีน้ําใช 
ในการ อุป โภคบริ โภค 
และเพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

26 ขุดลอกหนองสรวง   
บานเสว หมูท่ี 6  
(แผนชุมชน) 

-เพ่ือเก็บกักน้ํา ไวในฤดูแลง   
-เพ่ือใหมีแหลงน้ําเพ่ือการ 
อุปโภคบริโภคและเพ่ือ
การเกษตร (พ้ืนท่ีรวม 23 ไร) 

ขุดลอก กวาง 100 เมตร ยาว 
100 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

  1,900,000 
 
 

   1,900,000 
 
 

  1,900,000 
 
 

หนองมีความ
ลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค 
บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ เ พ่ื อ
การเกษตร 

กองชาง 

27 ขุดลอกหนองระเริง 1,2  
บานเสว หมูท่ี 6  
 
 

-เพ่ือเก็บกักน้ํา ไวในฤดูแลง   
-เพ่ือใหมีแหลงน้ําเพ่ือการ 
อุปโภคบริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 
 (หนองระเริง1 พ้ืนท่ี 12 ไร) 
(หนองระเริง2 พ้ืนท่ี 8 ไร) 

-ขุดหนองระเริง 1 กวาง 100 
เมตร ยาว 100  เมตร ลึก 
3.50 เมตร  
 -ขุดหนองระเริง 2 กวาง 
100เมตร  ยาว 100 เมตร  
ลึก 3.50เมตร 

 1,900,000 
 
 

  1,900,000 
 
 

 1,900,000 
 
 

หนองมีความ
ลึก 
3.50 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค 
บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ เ พ่ื อ
การเกษตร 

 กองชาง 

ผ.01 
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา  (เกินศักยภาพ) 
             แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
           องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
         ยุทธศาสตรจังหวัดที่   5    พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ     
            -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   1  ยุทธศาสตรดานประสานตอแนวพระราชดําริ   
        3.  ยุทธศาสตรดานประสานตอแนวพระราชดําริ 
                  3.1   ประสานและการบริหารการจัดการน้ํา  พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ลําหวย   เพ่ือกักเก็บน้ํา  เพ่ือแกไขภัยแลงและปองกันอุทกภัย อยางเปนระบบ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

28 ขุดลอกหวยทองหลางใหญพรอม
ก อ ส ร า ง ฝ า ย น้ํ า ล น ลํ า ห ว ย  
ทองหลางใหญ  บานทองหลาง
ใหญ หมูท่ี 2  
 (แผนชุมชน) 

เพ่ือมีน้ําอุปโภคบริโภคและ 
เพ่ือการเกษตร 

 - ขุดลอก กวาง 20 เมตร. 
ยาว 500 เมตร.ลึก3.00 เมตร 
-กอสรางฝายน้ําลน  
กวาง  20 เมตร ยาว25 เมตร  
สันฝายสูง  1.50  เมตร 

1,900,000 
 
 

 1,900,000 
 
 

1,900,000 
 
 

ความลึก3.00เมตร 
-สันฝายยาว25
เมตร 
 

ประชาชนมีน้ํา ใช ใน
การ อุปโภคบริ โภค 
และ เ พ่ือการ เกษตร
ปองกันอุทกภัย 

กองชาง 

29 ขุดลอกลําหวยสําโรง   บานสําโรง 
หมูท่ี  4  
(แผนชุมชน) 
 

- เพ่ือเชื่อมตอทางน้ําระหวาง 
ลําหวยทองหลางใหญ และลํา
หวยเสวในเขต ต.โนนประดู 

กวาง 20 เมตรยาว 1,000 
เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร 
- พ้ืนท่ีลําหวยสําโรง            
ต.โนนประดู  อ.สีดา            

1,000,000 
 
 

 1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ความลึก3.00เมตร 
 

มีน้ําจากลําหวย
ทองหลาง ใหญไหลเขา
สูเขตตําบลโนนประดู
และปองกันอุทกภัย 

กองชาง 

30 ขุดลอกลําหวยเสว  
(ตอนบน,ตอนลาง) 
 

 เพ่ือมีน้ําอุปโภคบริโภคและ 
เพ่ือการเกษตร เนื่องจากเปน
พ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน้ํามาก 

ลําหวยเสว ตอนบนหมู 6 
จากสะพาน คสล.ไปถึงถนน
มิตรภาพระยะทาง  2,000
เมตร กวาง 25 เมตร. ยาว 
ลึก3.00ม.งบ2,900,000 บาท 
ลําหวยเสว ตอนลาง หมู 7 
กวาง 20 ม. ยาว 200 ม. ลึก 
3.00 ม.งบฯ 2,000,000 บาท 

4,900,000 
 
 

 4,900,000 
 
 

4,900,000 
 
   

ความลึก3.00เมตร 
 

ประชาชนมีน้ํา ใช ใน
การ อุปโภคบริ โภค 
และ เ พ่ือการ เกษตร
และ เ พ่ื อ ร ะบ ายน้ํ า 
ปองกันน้ําทวมในฤดู
น้ํ า  หลาก(บ านเสว, 
บานตาลาด) 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางขุดลอกคลอง
โพธ์ิ เชื่อมเขตติดตอระหวาง
ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา 
ถึง เ ขตตําบลดอนยาวใหญ  
อํ า เ ภ อ โนนแด ง   จั งห วั ด
นครราชสีมา   

เพ่ือมีน้ําอุปโภคบริโภคและ
เพ่ือการเกษตร เนื่องจาก
เปนพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน้ํามาก 

 ขนาด กวาง 30.00 เมตร  
ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 

เมตร 

1,506,000 
 
 
 

 1,506,000 
 
 
 

1,506,000 
 
 
 

ความยาว  
700 เมตร 

ประชาชนมีน้ําใชใน
การ อุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร
และ เ พ่ือ ระบายน้ํ า 
ปองกันน้ําทวมในฤดู
น้ําหลาก 

กองชาง 

           
 

ผ.01 


