
 

แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านหนองเมา  หมู่  1  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเมา หมู่ 1 (จากไร่นายสิน เชื่อมถนนใหญ่) 

ปี 2565 งบประมาณ 300,000 บาท 
สายตรงข้ามศูนย์สาธิต 

2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเมา หมู่ 1 (ซอยนางสุพร ค าสอนพันธ์) 
ปี 2565 งบประมาณ 80,000 บาท 

ซอย เ ข้ า บ้ า นติ ดส าย
กลางบ้าน 

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเมา หมู่ 1 (จากถนนใหญ่ไปไร่นายเที่ยง 
ค าสอนพันธ์)  ปี 2566 งบประมาณ 300,000 บาท 

จากถนนใหญ่ 

4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเมา หมู่ 1 (ซอยบ้านนายอุดม บรรหาร) 
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอย เ ข้ า บ้ า นติ ดส าย
กลางบ้าน 

5 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเมา หมู่ 1 (สายข้างโรงเรียนต่อจากเดิม) 
ปี 2567 งบประมาณ 400,000 บาท 

ข้างโรงเรียน 

6 ก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านหนองเมา หมู่ 1 (จากวัดถึงคลองยาว) 
ปี 2568 งบประมาณ 300,000 บาท 

จากวัด 

7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเมา หมู่ 1 (จากปากทางคุ้ม 1) 
ปี 2568 งบประมาณ 100,000 บาท 

คุ้ม 1 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระสะอาด 
ปี 2569 งบประมาณ 300,000 บาท 

สระสะอาด 

9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเมา หมู่ 1 (สายข้างโรงเรียนต่อจากปี 
67) 
ปี 2569 งบประมาณ 100,000 บาท 

ข้างโรงเรียน 

10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเมา หมู่ 1 (จากถนนใหญ่ซอยคอกหมู) 
ปี 2570 งบประมาณ 400,000 บาท 

ซอยคอกหม ู

   
   
   
   
   
   

 



 

แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านโนนแสนสุข  หมู่  2  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (สายในหมู่บ้านต่อจากเดิม) 

ปี 2565 งบประมาณ 300,000 บาท 
สายใน 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (สายศาลาเอนกประสงค์) 
ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 

สายศาลาเอนกประสงค์ 

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (สายในหมู่บ้านต่อจากปี 65) 
ปี 2566 งบประมาณ 300,000 บาท 

สายใน 

4 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (ซอยนายฉวี คะเรรัมย์) 
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยนายฉวี 

5 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (สายในหมู่บ้านต่อจากปี 66) 
ปี 2567 งบประมาณ 300,000 บาท 

ส า ย ใ น เ ชื่ อ ม ไ ป ศ า ล า
ประชาคมหมู่บ้าน 

6 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (ซอยนางสงัด สายรัมย์) 
ปี 2567 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยบ้านนางสงัด สายรัมย์ 

7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (สายนอกต่อจากสายในไป
ศาลาประชาคม)  ปี 2568 งบประมาณ 300,000 บาท 

สายนอก 

8 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (ซอยคุ้มตะวันออก) 
ปี 2568 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยคุ้มตะวันออก 

9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (สายนอกต่อจากปี 68) 
ปี 2569 งบประมาณ 300,000 บาท 

สายนอก 

10 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (ซอยสวนทุเรียนตาปี่) 
ปี 2569 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยสวนทุเรียน 

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (สายนอกต่อจากปี 69) 
ปี 2570 งบประมาณ 300,000 บาท 

สายนอก 

12 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 (สายศาลาเอนกประสงค์ต่อ
จากเดิม)  ปี 2570 งบประมาณ 100,000 บาท 

สายศาลสเอนกประสงค์ 

   
   
   
   



 

แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านสระว่านพระยา  หมู่  3  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 (ซอยคุ้ม 3 ต่อจากเดิม) 

ปี 2565 งบประมาณ 200,000 บาท 
ซอยคุ้ม 3 

2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 (ซอยนางเลี้ยง) 
ปี 2565 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยนางเลี้ยง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 (ซอยคุ้ม 3) 
ปี 2566 งบประมาณ 400,000 บาท 

ซอยคุ้ม 3 

4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 (ซอยบ้านครูศรีผกา) 
ปี 2567 งบประมาณ 150,000 บาท 

ซอยบ้านครูศรีผกา 

5 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 (ซอยข้างวัด) 
ปี 2567 งบประมาณ 150,000 บาท 

ซอยข้างวัด 

6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 (ไร่นางเมี้ยน) 
ปี 2567 งบประมาณ 100,000 บาท 

ไร่นางเมี้ยน 

7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 (บ้านนายอู๊ด) 
ปี 2568 งบประมาณ 150,000 บาท 

บ้านนายอู๊ด 

8 วางท่อถมดินบ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 (ซอยเข้าวัด) 
ปี 2568 งบประมาณ 150,000 บาท 

ซอยเข้าวัด 

9 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3  
(ท่ัวหมู่บ้าน) ปี 2568 งบประมาณ 100,000 บาท 

ทั่วหมู่บ้าน 

10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระว่านพระยา หมู่ 3 (ซอยหลังโรงเรียน) 
ปี 2569 งบประมาณ 400,000 บาท 

ซอยหลังโรงเรียน 

11 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านสระว่านพระยา หมู่ 3  
(ไร่นายสมพงษ์) ปี 2570 งบประมาณ 200,000 บาท 

ไร่นายสมพงษ ์

12 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านสระว่านพระยา หมู่ 3  
(ไร่นางเนาวรัตน์) ปี 2570 งบประมาณ 200,000 บาท 

ไร่นางเนาวรัตน์ 

   
   
   
   



 

แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านหนองหินดาด  หมู่  4  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนายนิตย์) 

ปี 2565 งบประมาณ 200,000 บาท 
ซอยนายนิตย์ 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยไร่ป้าแท่ง) 
ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยไร่ป้าแท่ง 

3 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนายประดิษฐ์) 
ปี 2565 งบประมาณ 50,000 บาท 

ซอยนายประดิษฐ์ 

4 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนางเตือน) 
ปี 2565 งบประมาณ 50,000 บาท 

ซอยนางเตือน 

5 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4  
(ซอยนายประคอง ทองศรี) ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยนายประคอง ทองศรี 

6 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยอัครเดช) 
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยอัครเดช 

7 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนายชะวะสัตย์) 
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยนายชะวะสัตย์ 

8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนางดอกไม้) 
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยนางดอกไม ้

9 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนายใหญ่) 
ปี 2567 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยนายใหญ่ 

10 ซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 
ปี 2567 งบประมาณ 200,000 บาท 

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

11 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (ท่ัวหมู่บ้าน) 
ปี 2567 งบประมาณ 100,000 บาท 

ทั่วหมู่บ้าน 

12 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนายนิตย์) 
ปี 2568 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยนายนิตย์ 

13 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนางเตือน) 
ปี 2568 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยนางเตือน 

14 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยตาปู่) 
ปี 2569 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยตาปู่ 
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บ้านหนองหินดาด  หมู่  4  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
15 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนายนิตย์) 

ปี 2569 งบประมาณ 100,000 บาท 
ซอยนายนิตย์ 

16 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยผู้ใหญ่จ่อย) 
ปี 2569 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยผู้ใหญ่จ่อย 

17 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนายบุญยัง) 
ปี 2569 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยนายบุญยัง 

18 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยซุ้มประตู) 
ปี 2570 งบประมาณ 250,000 บาท 

ซอยซุ้มประต ู

19 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนายยั้ง) 
 ปี 2570 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยนายยั้ง 

20 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินดาด หมู่ 4 (ซอยนายค า) 
ปี 2570 งบประมาณ 50,000 บาท 

ซอยนายค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านหนองหินโคน  หมู่  5  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินโคน หมู่ 5  

(ซอยนายไพศาลปลายซอย) ปี 2565 งบประมาณ 200,000 บาท 
ซอยนายไพศาลปลายซอย 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหินโคน หมู่ 5  
(ซอยเขียวละม่อมปลายซอย) ปี 2565 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยเขียวละม่อมปลาย
ซอย 

3 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองหินโคน หมู่ 5 
(ซอยนายไพศาลส่วนแยก) ปี 2566 งบประมาณ 300,000 บาท 

ซอยนายไพศาลส่วนแยก 

4 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองหินโคน หมู่ 5 
(สายไปหนองเมา) ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

สายไปหนองเมา 

5 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหินโคน หมู่ 5 (สายบ้านนายแย้ม) 
ปี 2567 งบประมาณ 200,000 บาท 

สายบ้านนายแย้ม 

6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหินโคน หมู่ 5 (ซอยปู่เจ้า) 
ปี 2567 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยปู่เจ้า 

7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหินโคน หมู่ 5 (ซอยเขียวละม่อม) 
ปี 2568 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยเขียวละม่อม 

8 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองหินโคน หมู่ 5 
(ซอยนายไพศาลทางตรง) ปี 2568 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยนายไพศาลทางตรง 

9 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองหินโคน หมู่ 5 
(ซอยนายแย้ม) ปี 2569 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยนายแย้ม 

10 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองหินโคน หมู่ 5 
(ซอยเขียวละม่อม) ปี 2569 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยเขียวละม่อม 

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหินโคน หมู่ 5 (ซอยนายแย้ม) 
ปี 2570 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยนายแย้ม 

12 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหินโคน หมู่ 5 (ซอยปู่เจ้า) 
ปี 2570 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยปู่เจ้า 

   
   

 
 



 

แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านราษฎร์สุขสันต์  หมู่  6  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6 (จากไร่นายขาว) 

ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 
จากไร่นายขาว 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6  
(จากไร่นายละมัย เรืองเสนา) ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 

จากไร่นายละมัย  เรือง
เสนา 

3 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6  
(จากไร่นายสมศักดิ์ วิเศษโวหาร) ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 

จากไร่นายสมศักดิ์ วิเศษ
โวหาร 

4 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6 
(ท่ัวหมู่บ้าน) ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 

ทั่วหมู่บ้าน 

5 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6  
(จากไร่นายหนู พรพิพัฒน์) ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

จากไร่นายหนู พรพิพัฒน์ 

6 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6  
(ซอยข้างล้งขนุน) ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยข้างล้งขนุน 

7 จัดหาเครื่องออกก าลังกายบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6 (ศาลาประชาคม) 
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ศาลาประชาคม 

8 ซ่อมแซมระบบประปาบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6 
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ประปาหมู่บ้าน 

9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6  
(สายไปสวนทุเรียน) ปี 2567 งบประมาณ 400,000 บาท 

สายไปสวนทุเรียน 

10 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6 
(จากไร่นายจ านงค์) ปี 2568 งบประมาณ 400,000 บาท 

จากไร่นายจ านงค์ 

11 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6 
(จากไร่นายสมหวัง จิตรสม) ปี 2569 งบประมาณ 400,000 บาท 

จากไร่นายสมหวัง จิตรสม 

12 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ 6 
(จากไร่นายสงัด อนุพันธ์) ปี 2570 งบประมาณ 400,000 บาท 

จากไร่นายสงัด อนุพันธ์ 

   
   

 
 



 

แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านโนนหอม  หมู่  7  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ซ่อมแซมขยายเขตประปาบ้านโนนหอม หมู่ 7 (ท่ัวหมู่บ้าน) 

ปี 2565 งบประมาณ 300,000 บาท 
ทั่วหมู่บ้าน 

2 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บ้านโนนหอม หมู่ 7 (ทั่วหมู่บ้าน) 
ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 

ทั่วหมู่บ้าน 

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหอม หมู่ 7 (ซอยนายวิชิต ศรีประสิทธิ์) 
ปี 2566 งบประมาณ 300,000 บาท 

ซอยนายวิชิต ศรีประสิทธิ์ 

4 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านโนนหอม หมู่ 7  
(ซอยนายแสวง สามนคร) ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยนายแสวง สามนคร 

5 ธนาคารน้ าใต้ดินบ้านโนนหอม หมู่ 7 (จุดที่มีปัญหา) 
ปี 2567 งบประมาณ 50,000 บาท 

จุดที่มีปัญหา 

6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหอม หมู่ 7 (ซอยนายแสวง สามนคร) 
ปี 2567 งบประมาณ 350,000 บาท 

ซอยนายแสวง สามนคร 

7 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนหอม หมู่ 7 (คุ้ม 8) 
ปี 2568 งบประมาณ 100,000 บาท 

คุ้ม 8 

8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหอม หมู่ 7 (คุ้มโนนอีแซว) 
ปี 2568 งบประมาณ 300,000 บาท 

คุ้มโนนอีแซว 

9 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านโนนหอม หมู่ 7 (คุ้ม 8) 
ปี 2569 งบประมาณ 200,000 บาท 

คุ้ม 8 

10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหอม หมู่ 7 (ซอยสระหลวง) 
ปี 2569 งบประมาณ 200,000 บาท 

ซอยสระหลวง 

11 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านโนนหอม หมู่ 7 (ซอยสระหลวง) 
ปี 2570 งบประมาณ ๓00,000 บาท 

ซอยสระหลวง 

12 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนหอม หมู่ 7 (ซอยหน้าโรงเรียน) 
ปี 2570 งบประมาณ 50,000 บาท 

ซอยหน้าโรงเรียน 

13 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนหอม หมู่ 7 (ไปนานางเลียบ สมคิด) 
ปี 2570 งบประมาณ 50,000 บาท 

ไปนานางเลียบ สมคิด 

   
 



 

แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านบุหว้า  หมู่  8  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุหว้า หมู่ 8 (ซอยนายประยูร จะแจ้ง) 

ปี 2565 งบประมาณ 200,000 บาท 
ซอยนายประยูร จะแจ้ง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุหว้า หมู่ 8 (สายหน้าวัดต่อจากเดิม) 
ปี 2565 งบประมาณ 200,000 บาท 

สายหน้าวัดต่อจากเดิม 

3 ธนาคารน้ าใต้ดินบ้านบุหว้า หมู่ 8 (จุดที่มีปัญหา) 
ปี 2565 งบประมาณ 30,000 บาท 

จุดที่มีปัญหา 

4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุหว้า หมู่ 8 (สายหน้าวัดต่อจากเดิม) 
ปี 2566 งบประมาณ 200,000 บาท 

สายหน้าวัดต่อจากเดิม 

5 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุหว้า หมู่ 8 (สายไร่นางทองสา) 
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

สายไร่นางทองสา 

6 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุหว้า หมู่ 8 (สายหน้า อบต.สายสั้น) 
ปี 2566 งบประมาณ 200,000 บาท คนละครึ่งร่วมกับ สนง.อบต. 

สายหน้า อบต.สายสั้น 

7 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านบุหว้า หมู่ 8 (ซอยนายประยูร จะแจ้ง) 
ปี 2567 งบประมาณ 100,000 บาท 

ซอยนายประยูร จะแจ้ง 

8 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านบุหว้า หมู่ 8  
(ไปบ้านนายประนอม เกล้าพิมพ์)ปี 2567 งบประมาณ ๓00,000 บาท 

ไปบ้านนายประนอม เกล้า
พิมพ์ 

9 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุหว้า หมู่ 8 (สายไร่นายสินธุ) 
ปี 2568 งบประมาณ 100,000 บาท 

สายไร่นายสินธุ 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมระดับถนน คสล.บ้านบุหว้า หมู่ 8 (หน้าวัด) 
ปี 2568 งบประมาณ 50,000 บาท 

หน้าวัด 

11 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านบุหว้า หมู่ 8 (สายหน้าวัดบุหว้า) 
ปี 2568 งบประมาณ 100,000 บาท 

สายหน้าวัดบุหว้า 

12 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุหว้า หมู่ 8 (ต่อจากสุดใจฟาร์มสายหน้าอบต.ส) 
ปี 2568 งบประมาณ 150,000 บาท 

สายหน้าอบต. 

13 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุหว้า หมู่ 8 (ไปสระหลวง) 
ปี 2569 งบประมาณ 200,000 บาท 

ไปสระหลวง 

๑๔ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุหว้า  หมู่  ๘ (สายหน้าอบต.ต่อจากปี๖๘) 
ปี 2569 งบประมาณ 200,000 บาท 

สายหน้าอบต. 
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บ้านบุหว้า  หมู่  8  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1๕ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุหว้า หมู่ 8 (สายหน้าวัดส่วนที่เหลือไป หมู่ 2) 

ปี 2570 งบประมาณ 400,000 บาท 
สายหน้าวัดส่วนที่เหลือไป 
หมู่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านหนองหัวไหล่งาม  หมู่  9  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9  

(หนองหัวไหล่งาม-สุขไพบูลย์) ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 
ห น อ ง หั ว ไ ห ล่ ง า ม - สุ ข
ไพบูลย์ 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9  
(หนองหัวไหล่งาม-เจริญผล) ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 

หนองหัวไหล่งาม-เจริญผล 

3 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9  
(หนองหัวไหล่งาม-ป่าชุมชน) ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 

ห น อ ง หั ว ไ ห ล่ ง า ม - ป่ า
ชุมชน 

4 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9  
(หนองหัวไหล่งาม-บ้านนายเฉลิม) 
 ปี 2565 งบประมาณ 100,000 บาท 

หนองหัวไหล่งาม-บ้านนาย
เฉลิม 

5 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9 
(ท่ัวหมู่บ้าน) ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ทั่วหมู่บ้าน 

6 วางท่อระบายน้ าบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9 (คุ้มที่ 5) 
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

คุ้มที่ 5 

7 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9 (สายหนองหินตั้ง)  
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

สายหนองหินตั้ง 

8 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9 (ไร่ตาลอย)  
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ไร่ตาลอย 

9 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9  
(ไร่นายเรไร มุ่งหามกลาง) ปี 2567 งบประมาณ 100,000 บาท 

ไร่นายเรไร มุ่งหามกลาง 

10 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9 
(จากไร่ครูจุฑารัตน์) ปี 2567 งบประมาณ 200,000 บาท 

จากไร่ครูจุฑารัตน์ 

11 วางท่อระบายน้ าบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9 (บ้านนายอู โอดรัมย์) 
ปี 2567 งบประมาณ 100,000 บาท 

บ้านนายอู โอดรัมย์ 

12 ซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9 
ปี 2568 งบประมาณ 300,000 บาท 

ประปาหมู่บ้าน 

13 จัดหาเครื่องออกก าลังกายบ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9  
ปี 2568 งบประมาณ 100,000 บาท 

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
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บ้านหนองหัวไหล่งาม  หมู่  9  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
14 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9  

(สายกลางหมู่บ้านต่อจากเดิม) ปี 2569 งบประมาณ 400,000 บาท 
สายกลางหมู่บ้านต่อจาก
เดิม 

15 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหัวไหล่งาม หมู่ 9  
(สายกลางหมู่บ้าน) ปี 2570 งบประมาณ ๓00,000 บาท 

สายกลางหมู่บ้าน 

๑๖ ก่อสร้างสวนสาธารณะ  บ้านหนองหัวไหล่งาม  หมู่ ๙  (หนองหัวไหล่) 
ปี 2570 งบประมาณ ๑00,000 บาท 

สระหนองหัวไหล่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบเสนอปัญหาความต้องการ หรือประเด็นการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

*************************************** 

ค าชี้แจง 
เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระว่านพระยา จึงได้จัดท าแบบเสนอปัญหาความต้องการนี้ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือให้เสนอความต้องการหรือประเด็น
การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 
บ้านว่านพระยาสามัคคี  หมู่  10  ต าบลสระว่านพระยา  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ ปัญหา/ความต้องการที่เสนอ สถานที่ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10  

(สายเข้าศาลาประชาคม) ปี 2565 งบประมาณ 400,000 บาท 
สายเข้าศาลาประชาคม 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
(ถนนหลักไปไร่นายบุญธรรม มุ่งหามกลาง)  
ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ถนนหลักไปไร่นายบุญ
ธรรม มุ่งหามกลาง 

3 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
(จากไร่นายบุญธรรม มุ่งจองกลาง ไปไร่ นายฉะอ้อน -นางอุทร)  
ปี 2566 งบประมาณ 200,000 บาท 

จากไร่นายบุญธรรม มุ่ง
จ อ ง ก ล า ง  ไ ป ไ ร่  น า ย
ฉะอ้อน -นางอุทร 

4 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
(ท่ัวหมู่บ้าน) ปี 2566 งบประมาณ 100,000 บาท 

ทั่วหมู่บ้าน 

5 จัดหาเครื่องออกก าลังกายบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
ปี 2567 งบประมาณ 100,000 บาท 

ศาลาประชาคม 

6 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
(จากบ้านนายกัณหา พันธ์เสนา) ปี 2567 งบประมาณ 200,000 บาท 

จากบ้านนายกัณหา พันธ์
เสนา 

7 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
(จากสามแยกไร่นายบุญธรรม มุ่งจองกลาง)  
ปี 2567 งบประมาณ 100,000 บาท 

จากสามแยกไร่นายบุญ
ธรรม มุ่งจองกลาง 

8 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
(จากบ้านนางเมียะ สมสมัย) ปี 2568 งบประมาณ 200,000 บาท 

จากบ้านนางเมียะ สมสมัย 

9 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
(จากไร่นางทุเรียน มุ่งหามกลาง) ปี 2568 งบประมาณ 200,000 บาท 

จากไร่นางทุเรียน มุ่งหาม
กลาง 

10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
(สายเข้าศาลาประชาคมต่อจากปี 2565)  
ปี 2569 งบประมาณ 400,000 บาท 

สายเข้าศาลาประชาคมต่อ
จากปี 2565 

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ 10 
(สายเข้าศาลาประชาคมต่อจากปี 2569)  
ปี 2570 งบประมาณ 400,000 บาท 

สายเข้าศาลาประชาคมต่อ
จากปี 2569 



 

 


