แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่

โครงการ

1 กอสรางถนนสรางผิวทางแอสฟลติก
คอนกรีต บานบะ หมูที่ 1
ถึง บานบอน หมูที่ 4 ตําบลกระโพ

2 กอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักฝา
คสล. บานบะ หมูที่ 1 จากแยก
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สร
3027 ถึงสี่แยกบานนางผอง เพิ่มดี

วัตถุประสงค
เพื่อการคมนาคมไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยถนนไรฝุน

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธที่คาด หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
วาจะไดรับ
รับผิดชอบ
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.05 ม.
11,970,000
11,970,000
11,970,000 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ไดรับประโยชน
(ไมมีไหลทาง )หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
(อบจ.)/
(อบจ.)/
(อบจ.)/
21,000 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
(ทางหลวงชนบท) (ทางหลวงชนบท) (ทางหลวงชนบท) จากการคมนาคม
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย

เพื่อระบายน้ําทวมขัง ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด dia 0.50x1 ม. พรอมบอพัก
ปองกันแหลงเพาะพันธุ คสล. ขนาดกวาง 0.90x 1 ม. ลึก 1 ม. บอพักทุกชวง
ยุงลาย
ระยะ 6 ม. จํานวน 110 บอ ระยะทาง 330 ม.
(สองขาง ทาง) ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท 2-03
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 348 ม. หนา 0.15 ม.
บานหนองตาไก หมูที่ 2
ความสะดวกรวดเร็ว
ลงลูกรัง ไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
จากแยกถนนลาดยางทางหลวงชนบท ปลอดภัยถนนไรฝุน
ไมนอยกวา 1,392 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล.ไมนอยกวา
สร 3009 ถึงแยก คสล. เดิม
208.80 ลบ.ม.วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด dia 0.40x1ม.
จํานวน 2 จุดๆละ 6 ทอน ตามแบบ อบต.กําหนด
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
4 กอสรางถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 3,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.
บานโคกสะอาด หมูที่ 3
ความสะดวกและใช
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 960 ลบ.ม. ตามแบบ
จากแยกถนนลาดยางทางหลวงชนบท ขนสงผลผลิตทางการ อบต.กําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
สร 3207 ถึง แยกถนน คสล.เดิม เกษตร
บานโนนสูง หมูที่ 5

4,000,000
(อบจ.)

4,000,000
(อบจ.)

4,000,000
(อบจ.)

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

742,000
(อบจ.)

742,000
(อบจ.)

742,000
(อบจ.)

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

915,000
(อบจ.)

915,000
(อบจ.)

915,000
(อบจ.)

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่
5

6

7

8

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา (บาท)
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
กอสรางถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 3,400 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 เมตร
1,037,000
1,037,000
1,037,000
บานโคกสะอาด หมูที่ 3
ความสะดวกและใช
บานเฉนียง หมูที่ 81,088 ลบ.ม. ตามแบบอบต.กําหนด
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
จาก คสล.เดิม บานโคกสะอาด หมูที่ 3 ขนสงผลผลิตการเกษตร พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ถึง แยกลูกรังบานเฉนียง หมูที่ 8
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
1,044,000
1,044,000
1,044,000
บานเปอยปราสาท หมูที่ 4
ความสะดวกรวดเร็ว
ลงลูกรัง ไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
จากแยกถนน คสล.เดิม ถึงวัดโพธิสัตว ปลอดภัยถนนไรฝุน
ไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไมนอยกวา
300 ลบ.ม. วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia 0.40x1 ม.
จํานวน 1 จุดๆละ 5 ทอน ตามแบบ อบต.บะกําหนด
พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
กอสรางถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน) เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 เมตร
1,082,000
1,082,000
1,082,000
บานเปอยปราสาท หมูที่ 4
ความสะดวกและใช
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,136 ลบ.ม.
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
จากวัดโพธิสัตวบานเปอยปราสาท
ขนสงผลผลิตทางการ ตามแบบอบต.กําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ถึง ถนน คสล. เดิม บานเฉนียง หมูที่ 8 เกษตร
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 1000 ม. หนา 0.15 ม. ลง
1,044,000
1,044,000
1,044,000
จากบานโนนสูง หมูที่ 5
ความสะดวกรวดเร็ว
ลูกรัง ไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ถึง บานผางเกา หมูที่ 6
ปลอดภัยถนนไรฝุน
กวา 2,000 ตร.ม.หรือมีปริมาตร คสล.ไมนอยกวา 300 ลบ.
ม. วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia 0.40x1 ม. จํานวน 1
จุดๆละ 5 ทอน ตามแบบ อบต.บะกําหนดพรอมติดตั้งปาย

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม
ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่
10

11

12

13

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา (บาท)
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพือการคมนาคมไดรับ ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 325 ม. หนา 0.15 ม.
694,000
694,000
694,000
บานผางเกา หมูที 6
ความสะดวกรวดเร็ว
ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจร
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
จากสีแยกบานนายเทอม สืบเทพ
ปลอดภัยถนนไรฝุน
ไมนอยกวา 1,300 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไมนอยกวา
ถึง โรงสีขาวชุมชน
195 ลบ.ม.วางทอระบายนํา คสล. ขนาด dia 1.40x 1 ม.
จํานวน 2 จุดๆ ละ 10 ทอน ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
พรอมติดตังปายโครงการฯ 1 ปาย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพือการคมนาคมไดรับ ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.
543,000
543,000
543,000
บานผางเกา หมูที 6
ความสะดวกรวดเร็ว
ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจร
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
จากแยกบาน น.ส.สมบูรณ คงมัน
ปลอดภัยถนนไรฝุน
ไมนอยกวา 1,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล.ไมนอยกวา
ถึงบานนายสุรัส จินดาศรี
50 ลบ.ม.วางทอระบายนํา คสล. ขนาด dia 0.40x 1 ม.
จํานวน 2 จุดๆ ละ 10 ทอน ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
พรอมติดตังปายโครงการฯ 1 ปาย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพือการคมนาคมไดรับ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 323 ม. หนา 0.15 ม.
843,000
843,000
843,000
บานผางเกา หมูที 6
ความสะดวกรวดเร็ว
ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือมีพืนทีผิวจราจร
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
จากแยกบานนายประสิทธิ ตลับทอง ปลอดภัยถนนไรฝุน
ไมนอยกวา 1,615 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล.ไมนอยกวา
ถึงบานนายสถิตย ปานเพชร
242.25 ลบ.ม.วางทอระบายนํา คสล.ขนาด dia0.40x1ม.
จํานวน 1 จุดๆ ละ 6 ทอน ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
พรอมติดตังปายโครงการฯ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพือการคมนาคมไดรับ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 3,550 ม. หนาโดยเฉลีย 0.08 ม.
1,082,000
1,082,000
1,082,000
บานผางเกา หมูที 6
ความสะดวกและใชขนสง หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,136 ลบ.ม. ตาม
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
จากแยกถนนลาดยางทางหลวงชนบท ผลผลิตทางการเกษตร แบบอบต.บะกําหนด พรอมติดตังปายโครงการ ฯ 1 ปาย
สร 3009 บานหนองตาไกหมูที 2
ถึง ถนน คสล.เดิมบานผางเกา หมูที 6

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่

โครงการ

14 กอสรางรองระบายน้ํา คสล. รูปตัววี
บานผางเกา หมูที่ 6
ถนนกลางหมูบาน

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
และปองกันแหลงเพาะ
พันธุยุงลาย

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อการคมนาคมไดรับ
จากถนน คสล.เดิม บานสําโรง หมูที่ 7 ความสะดวกรวดเร็ว
ถึง ถนน คสล.เดิม บานหนองไผ หมูที่ 12 ปลอดภัยถนนไรฝุน

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อการคมนาคมไดรับ
จากถนน คสล.เดิม บานสําโรง หมูที่ 7 ความสะดวกรวดเร็ว
ถึง ถนน คสล.เดิม สะพานคลองบักดอก ปลอดภัยถนนไรฝุน
บานเฉนียง หมูที่ 8

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา (บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
ขนาดกวาง 0.60 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.10 ม.
703,000
703,000
703,000
หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 600 ตร.ม. หรือมีปริมาตร
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
คสล. ไมนอยกวา 150 ลบ.ม. วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด
dia 0.40x1 ม.จํานวน 20 จุดๆ ละ 80 ทอน ตามแบบ อบต.
กําหนดและติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.
5,780,000
5,780,000
5,780,000
มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 1,875 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ผิวจรา (อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ไมนอยกวา 12,500 ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.20 ม.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia Ø 0.40 x 1 ม.
จํานวน 42 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กําหนด
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม.
3,240,000
3,240,000
3,240,000
มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 1,050 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ผิวจรา (อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ไมนอยกวา 7,000 ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.20 ม.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia Ø 0.40 x 1 ม.
จํานวน 28 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กําหนด

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

ประชาชน
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

ประชาชน
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา
รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

15 กอสรางถนน คสล. บานสําโรง หมูที่ 7 เพื่อการคมนาคมไดรับ
จากคสล.เดิมบานนายประวัติ ชาญศรี ความสะดวกรวดเร็ว
ถึงหนองเบ็ง
ปลอดภัยถนนไรฝุน

16 กอสรางถนน คสล. บานสําโรง หมูที่ 7 เพื่อการคมนาคมไดรับ
จากหนองเบ็ง ถึงที่นานายยันต
ความสะดวกรวดเร็ว
รสหอม
ปลอดภัยถนนไรฝุน

17 กอสรางถนน คสล.บานสําโรง หมูที่ 7 เพื่อการคมนาคมไดรับ
จากที่นานายยันต รสหอม
ความสะดวกรวดเร็ว
ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ปลอดภัยถนนไรฝุน

โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธที่คาด หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
วาจะไดรับ
รับผิดชอบ
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 418 ม. หนา 0.15 ม.
1,081,000
1,081,000
1,081,000 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ไดรับประโยชน
ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ไมนอยกวา 2,090 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไมนอยกวา (ทางหลวงชนบท) (ทางหลวงชนบท) (ทางหลวงชนบท) จากการคมนาคม
313.50 ลบ.ม.วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด dia 0.60x1 ม.
จํานวน 1 จุดๆละ 7 ทอน ตามแบบอบต.กําหนด พรอม
ติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 702 ม. หนา 0.15 ม.
1,792,000
1,792,000
1,792,000 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ไดรับประโยชน
ลงลูกรัง ไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ไมนอยกวา 3,510 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไมนอยกวา (ทางหลวงชนบท) (ทางหลวงชนบท) (ทางหลวงชนบท) จากการคมนาคม
526.50 ลบ.ม. วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด dia 0.60x1 ม.
จํานวน 2 จุดๆละ 14 ทอน ตามแบบอบต.กําหนด พรอม
ติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 233 ม. หนา 0.15 ม.
616,000
616,000
616,000 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ไดรับประโยชน
ไมนอยกวา 1,615 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไมนอยกวา (ทางหลวงชนบท) (ทางหลวงชนบท) (ทางหลวงชนบท) จากการคมนาคม
174.75 ลบ.ม. ตามแบบอบต.กําหนด พรอมติดตั้งปาย

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา
รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ

ที่

โครงการ

18 กอสรางถนน คสล. บานเฉนียง
หมูที่ 8 จากถนน คสล.เดิม ถึง
ถนนลาดยาง สร.76105

19 กอสรางถนน คสล. บานเฉนียง
หมูที่ 8 จากนายจวง ซอนกลิ่น
ถึง ธนาคารขาวหมูบาน
20 กอสรางถนนคสล. บานเฉนียง หมู 8
จาก คสล.เดิม สะพานหวยบักดอก
ไปทางบานสําโรง

21 กอสรางถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน)
บานปรีง หมูที่ 10 จากแยกถนน
ลาดยางทางบานปรีง ถึง แมน้ํามูล

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
งบประมาณและที่มา (บาท)
เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม.
364,000
364,000
364,000
ความสะดวกรวดเร็ว
ลงลูกรัง ไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(อบจ.)/(ชนบท) (อบจ.)/(ชนบท) (อบจ.)/(ชนบท)
ปลอดภัยถนนไรฝุน
ไมนอยกวา 652 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไมนอยกวา
97.80 ลบ.ม.วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia 0.40x1 ม.
จํานวน 1 จุดๆละ 5 ทอน ตามแบบ อบต.กําหนด พรอม
ติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดผิวจราจรกวาง 3 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม.
697,000
697,000
697,000
ความสะดวกรวดเร็ว
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. หรือมี
(อบจ.)/(ชนบท) (อบจ.)/(ชนบท) (อบจ.)/(ชนบท)
ปลอดภัยถนนไรฝุน
ปริมาตร คสล.ไมนอยกวา 198 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.
กําหนดพรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.15 ม.
3,365,000
3,365,000
3,365,000
ความสะดวกรวดเร็ว
มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 1,087.50 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ผิว
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ปลอดภัยถนนไรฝุน
ไมนอยกวา 7,250 ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.30 ม.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia Ø 0.40 x 1 ม.
จํานวน 10 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.กําหนด
เพื่อการคมนาคมไดรับ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.หรือ
459,000
459,000
459,000
ความสะดวกและใช
มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 480 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ขนสงผลผลิตการเกษตร กําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการฯ

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

ประชาชน
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา
รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

22 กอสรางถนนลาดยาง บานปรีง หมูที่ 10 เพื่อการคมนาคมไดรับ
จากหนาโรงเรียนถึงหนาบานนายโพย ความสะดวกและใช
ขนสงผลผลิตการเกษตร
23 กอสรางถนนลาดยาง บานปรีง หมูที่ 10 เพื่อการคมนาคมไดรับ
จากบานนายยัง บุญครองถึงบานนาย ความสะดวกและใช
เม็ง จําปาทอง
ขนสงผลผลิตการเกษตร
24 กอสรางถนนลาดยาง บานปรีง หมูที่ 10 เพื่อการคมนาคมไดรับ
จากสี่แยกกลางหมูบานถึง กองทุน
ความสะดวกและใช
ขนสงผลผลิตการเกษตร
25 กอสรางสะพานขามแมน้ํามูล
เพื่อการคมนาคมไดรับ
บานปรีง หมูที่ 10 ตําบลบะ
ความสะดวกและใช
ถึง บานไพรเวง ตําบลพรมเทพ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร
26 กอสรางถนน คสล.
เพื่อการคมนาคมไดรับ
บานปรีง หมูที่ 11 จากถนนลาดยาง ความสะดวกรวดเร็ว
สร.74103 ถึง ถนนลาดยาง
ปลอดภัยถนนไรฝุน
สร.76105 บานเฉนียง หมูที่ 8

องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
งบประมาณและที่มา (บาท)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.
3,000,000
3,000,000
3,000,000
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา

ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม
1,900,000 ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
(อบจ.)
จากการคมนาคม
1,100,000 ประชาชนตําบลบะ
(อบจ.)
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม
25,000,000 ประชาชนตําบลบะ
(กรมทางหลวง ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม
ชนบท)

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 410 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.

1,900,000
(อบจ.)

1,900,000
(อบจ.)

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 210 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.

1,100,000
(อบจ.)

1,100,000
(อบจ.)

ขนาดกวาง 35 ม. ยาว 654 ม. สูง 17 ม.
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย

25,000,000
(กรมทางหลวง
ชนบท)

25,000,000
(กรมทางหลวง
ชนบท)

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,568 ม. หนา 0.15 ม.
ลงลูกรัง ไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา12,840 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไมนอยกวา
1,926 ลบ.ม.วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia Ø 0.60x
1 ม. จํานวน 1 จุดจุดละ 7 ทอน ตามแบบ อบต.กําหนด
พรอมติดตั้งปายโครงการ

6,409,000
6,409,000
6,409,000 ประชาชนตําบลบะ
(อบจ.)/(ชนบท) (อบจ.)/(ชนบท) (อบจ.)/(ชนบท) ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา
รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

27 กอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก
ฝาคสล.บานหนองไผ หมูที่ 12
ทางเขาโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ถึงสามแยกบานนายเผด็จ ลักขษร
28 กอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก
ฝาคสล.บานหนองไผ หมูที 12 จาก
นายเผด็จ ลักขษร ถึงทางหลวง
ชนบท สร.3027
29 กอสรางปรับปรุงยกระดับถนนดิน
บานหนองไผ หมูที่ 12 จากแยก
บานสําโรง ถึง ที่นาอาจารยธนาธิป
โลเกตุ

เพื่อการคมนาคมไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยถนนไรฝุน

30 กอสรางถนนหินคลุก (เสริมผิวถนน)
บานหนองไผ หมูที่ 12 จากแยก
ถนน คสล.เดิม ถึงบานสําโรง หมู 7

เพื่อการคมนาคมไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยถนนไรฝุน

เพื่อการคมนาคมไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยถนนไรฝุน
เพื่อการคมนาคมไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยถนนไรฝุน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด dia Ø 0.50x 1 ม. พรอมบอพัก
คสล.ขนาดกวาง 0.90 ม. ยาว 1 ม. ลึก 1 ม. บอพักทุกชวง
ระยะ 6 ม. จํานวน 117 บอ ระยะทาง 350 ม. (สองขางทาง)
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท2-03) พรอมติดตั้งปายโครงการ
ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด dia Ø 0.50x 1 ม. พรอมบอพัก
คสล. ขนาดกวาง 0.90 ม.ยาว 1 ม. ลึก 1 ม. บอพักทุกชวง
ระยะ 6 ม.จํานวน 173 บอ ระยะทาง 520 ม.(สองขางทาง)
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท2-03) พรอมติดตั้งปายโครงการ
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. สูงเฉลี่ย 1 ม. SLOPE 1:1
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 9,000 ลบ.ม. พรอมลงทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาด dia Ø 0.60x1 ม. จํานวน 2 จุด
จุดละ 6ทอน ตามแบบ อบต.กําหนดพรอมติดตั้งปาย
โครงการฯ 1 ปาย
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.08 ม.
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 960 ลบ.ม. ตามแบบ
อบต.กําหนดพรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย

งบประมาณและที่มา (บาท)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
4,677,000
4,677,000
4,677,000
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

6,948,000
(อบจ.)

6,948,000
(อบจ.)

6,948,000
(อบจ.)

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

454,000
(อบจ.)

454,000
(อบจ.)

454,000
(อบจ.)

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

915,000
(อบจ.)

915,000
(อบจ.)

915,000
(อบจ.)

ประชาชนจํานวน
80 ครัวเรือนไดรับ
ประโยชน

สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่

โครงการ

วัตถประสงค

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
เปาหมาย

งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลลัพธที่คาด

หนวยงานที่

ท

โครงการ

วตถุประสงค

31 กอสรางถนน คสล.บานยางเกา หมู 13 เพื่อการคมนาคมไดรับ
จากถนน คสล.เดิม บานนายบุญมา ความสะดวกรวดเร็ว
เยียมรัมย ถึงสามแยกไปปาวัดยางเกา ปลอดภัยถนนไรฝุน

32 กอสรางถนน คสล. บานยางเกา
หมูที่ 13 จากสามแยกไปวัดยางเกา
ถึง ถนน
คสล.เดิมไปบานปรีง หมูที่ 11

เพื่อการคมนาคมไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยถนนไรฝุน

33 กอสรางถนนคสล. บานยางเกา
หมูที่ 13 จากสามแยกถนน
คสล.เดิมบานนายถนัด เสาทอง
ถึงลาดยาง สร.74103 ไปอ.ทาตูม

เพื่อการคมนาคมไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยถนนไรฝุน

(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 472 ม. หนา 0.15 ม. ลง
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 2,360 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล.ไมนอยกวา 354
ลบ.ม.วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia 0.40x1 ม. จํานวน
1 จุดๆ ละ 6 ทอน ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมติดตั้งปาย
โครงการฯ 1 ปาย
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 784 ม. หนา 0.15 ม. ลง
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไมนอย
กวา 3,136 ตร.ม. หรือมีปริมาตร คสล. ไมนอยกวา 470.40
ลบ.ม.ตามแบบอบต.กําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการฯ
1 ปาย
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 809 ม. หนา 0.15 ม.
ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 3,236 ตร.ม.หรือมีปริมาตร คสล.ไมนอยกวา
485.40 ลบ.ม.วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia 0.60x1 ม.
จํานวน 1 จุดๆละ 6 ทอน ตามแบบอบต.กําหนด พรอม
ติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย

ป 2557
1,212,000
(อบจ.)

ป 2558
1,212,000
(อบจ.)

ป 2559
1,212,000
(อบจ.)

วาจะไดรับ

รับผิดชอบ
สวนโยธา

1,614,000
(อบจ.)

1,614,000
(อบจ.)

1,614,000
(อบจ.)

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

1,670,000
(อบจ.)

1,670,000
(อบจ.)

1,670,000
(อบจ.)

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

สวนโยธา

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการคมนาคม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
งบประมาณและที่มา (บาท)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

34 ขุดลอกหนองสองหอง
บานบะ หมูที่ 1

35 ขุดลอกหนองตาไก
บานบะ หมูที่ 1

36 ขุดลอกหนองสามพาน
บานหนองตาไก หมูที่ 2

37 ขุดลอกหนองประทาย
บานโคกสะอาด หมูที่ 3
38 ขุดลอกหนองหัวลิง
บานโคกสะอาด หมูที่ 3
39 ขุดลอกหนองเปอย
บานเปอยปราสาท หมูที่ 4

เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 42 ม. ยาว 180 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.
อุปโภค บริโภคและใชใน SLOPE1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา
การเกษตร
16,250 ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 132 ม. ยาว 147 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
อุปโภค บริโภคและใชใน SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา
การเกษตร
34,482.67 ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 135 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
อุปโภค บริโภคและใชใน SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 46,258.67
การเกษตร
ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 58 ม. ยาว 79 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. SLOPE 1:2
อุปโภค บริโภคและใชใน หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 14,456 ลบ.ม.
การเกษตร
พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 66 ม. ยาว 88 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. SLOPE 1:2
อุปโภค บริโภคและใชใน หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 18,816 ลบ.ม.
การเกษตร
พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 100 ม. ยาว 110 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2
อุปโภค บริโภคและใชใน หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 17,258.67 ลบ.ม.
การเกษตร
พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ อบต.บะ กําหนด

624,000.00
(ชลประทาน)

624,000.00
(ชลประทาน)

624,000.00 ประชาชนมีแหลง
(ชลประทาน) น้ําใชในการเกษตร
และปศุสัตว

สวนโยธา

1,510,000.00
(ชลประทาน)

1,510,000.00
(ชลประทาน)

1,510,000.00 ประชาชนมีแหลง
(ชลประทาน) น้ําใชในการเกษตร
และปศุสัตว

สวนโยธา

2,030,000.00
(ชลประทาน)

2,030,000.00
(ชลประทาน)

2,030,000.00 ประชาชนมีแหลง
(ชลประทาน) น้ําใชในการเกษตร
และปศุสัตว

สวนโยธา

569,000.00
(ชลประทาน)

569,000.00
(ชลประทาน)

569,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

737,000.00
(ชลประทาน)

737,000.00
(ชลประทาน)

737,000.00
(ชลประทาน)

750,000.00
(ชลประทาน)

750,000.00
(ชลประทาน)

750,000.00
(ชลประทาน)

จากการใชแหลงน้ํา
ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการใชแหลงน้ํา
ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
จากการใชแหลงน้ํา

สวนโยธา

สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่

โครงการ

40 ขุดลอกหนองเรือ

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
งบประมาณและที่มา (บาท)
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาด หนวยงานที่
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
วาจะไดรับ
รับผิดชอบ
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 50 ม. ยาว 330 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2
1,180,000.00 1,180,000.00 1,180,000.00 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา

บานโนนสูง หมูที่ 5
41 ขุดลอกคลองอีสานเขียว
บานผางเกา หมูที่ 6

42 ขุดลอกคลองตาทิตย
บานผางเกา หมูที่ 6

43 ขุดลอกหนองเบง
บานสําโรง หมูที่ 7

อุปโภค บริโภคและใชใน
การเกษตร
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภคและใชใน
การเกษตร

หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 27,058.67 ลบ.ม.
พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
ขนาดปากกวาง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 19968
ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะกําหนด
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดปากกวาง 12 ม. ยาว 1,500 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.
อุปโภค บริโภคและใชใน SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 40446
การเกษตร
ลบ.ม.วางทอระบายน้ําคสล. ขนาด dia 0.60x1 ม.
จํานวน 2 จุดๆละ 7 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะกําหนด
เพื่อใชแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 80 ม. ยาว 140 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
อุปโภค บริโภคและใช SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 20,704
ในการเกษตร
ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะกําหนด

(ชลประทาน)

(ชลประทาน)

(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

787,000.00
(ชลประทาน)

787,000.00
(ชลประทาน)

จากการใชแหลงน้ํา
787,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน
จากการใชแหลงน้ํา

1,559,000.00
(ชลประทาน)

1,559,000.00
(ชลประทาน)

1,559,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

795,000.00
(ชลประทาน)

795,000.00
(ชลประทาน)

795,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่

โครงการ

44 ขุดลอกหนองเฉนียง
บานเฉนียง หมูที่ 8

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธที่คาด หนวยงานที่
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
วาจะไดรับ
รับผิดชอบ
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 435 ม. ยาว 670 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
อุปโภค บริโภค และใชใน SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 20,704
(ชลประทาน) (ชลประทาน) (ชลประทาน) ไดรับประโยชน

การเกษตร

45 ขุดลอกคลองบักดอก
บานเฉนียง หมูที่ 8

46 ขุดลอกหนองกะมอล
บานเฉนียง หมูที่ 8

47 ขุดลอกหนองโดนไล
บานเฉนียง หมูที่ 8

เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค และใชใน
การเกษตร
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค และใชใน
การเกษตร
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค และใชใน
การเกษตร

ลบ.ม. มีคันดินและเสริมลูกรังโดยรอบ พรอมอาคาร
บันได คสล.,อาคารทางน้ําเขา-ออก และอาคาร
ประกอบอื่นๆ พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
ขนาดปากกวาง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 19,968 ลบ.ม.
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
ขนาดกวาง 100 ม. ยาว 130 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2
หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 22,458.67 ลบ.ม.
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
ขนาดกวาง 100 ม. ยาว 900 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2
หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 164,138.67 ลบ.ม.
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด

จากการใชแหลงน้ํา

789,000.00
(ชลประทาน)

789,000.00
(ชลประทาน)

789,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

980,000.00
(ชลประทาน)

980,000.00
(ชลประทาน)

980,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

7,210,000.00
(ชลประทาน)

7,210,000.00
(ชลประทาน)

7,210,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่

โครงการ

48 ขุดลอกหนองกันตา
บานเฉนียง หมูที่ 8

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
งบประมาณและที่มา (บาท)
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาด หนวยงานที่
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
วาจะไดรับ
รับผิดชอบ
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 150 ม. ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2 3,640,000.00 3,640,000.00 3,640,000.00 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
อุปโภค บริโภค และใชใน หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 82,938.67 ลบ.ม.
(ชลประทาน) (ชลประทาน) (ชลประทาน) ไดรับประโยชน
การเกษตร
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย
จากการใชแหลงน้ํา

49 ขุดลอกหนองตาโนน
บานเฉนียง หมูที่ 8

50 ขุดลอกคลองสะเดา
บานเฉนียง หมูที่ 8

51 ขุดลอกคลองตาพรม
บานเฉนียง หมูที่ 8

เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค และใชใน
การเกษตร
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค และใชใน
การเกษตร

เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค และใชใน
การเกษตร

ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
ขนาดกวาง 45 ม. ยาว 230 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. SLOPE 1:2
หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 16,438.67 ลบ.ม.
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
ขนาดปากกวาง 12 ม. ยาว 1,500 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.
SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 40,446
ลบ.ม. วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด dia 0.60x1 ม.
จํานวน 2 จุดๆละ 7 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
ขนาดปากกวาง 12 ม. ยาว 1,500 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.
SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 40,446
ลบ.ม. วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด dia 0.60x1 ม.
จํานวน 2 จุดๆละ 7 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด

720,000.00
(ชลประทาน)

720,000.00
(ชลประทาน)

720,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

1,588,000.00
(ชลประทาน)

1,588,000.00
(ชลประทาน)

1,588,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

1,580,000.00
(ชลประทาน)

1,580,000.00
(ชลประทาน)

1,580,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่

โครงการ

52 ขุดลอกระไสร
บานเฉนียง หมูที่ 8

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลลัพธที่คาด หนวยงานที่
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
วาจะไดรับ
รับผิดชอบ
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 109 ม. ยาว 120 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.
1,355,000.00 1,355,000.00 1,355,000.00 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
อุปโภค บริโภค และใชใน SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 35,334
(ชลประทาน) (ชลประทาน) (ชลประทาน) ไดรับประโยชน
การเกษตร
ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
จากการใชแหลงน้ํา
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด

53 ขุดลอกหนองเกียน
บานปรีง หมูที่ 10

54 ขุดลอกหนองปรือ
บานปรีง หมูที่ 11

55 ขุดลอกคลองบักดอก
บานหนองไผ หมูที่ 12

เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 70 ม. ยาว 170 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
อุปโภค บริโภค และใชใน SLOPE 1:2 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 20,098.67
การเกษตร
ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 114 ม. ยาว 138 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม.
อุปโภค บริโภค และใชใน SLOPE 1 : 2 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา
การเกษตร
55,376 ลบ.ม. มีคันดินและเสริมลูกรังโดยรอบ
พรอมอาคารบันได คสล.,อาคารทางน้ําเขา-ออก
และอาคารประกอบอื่นๆ พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดปากกวาง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
อุปโภค บริโภค และใชใน SLOPE 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 19,968 ลบ.ม.
การเกษตร
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด

880,000.00
(ชลประทาน)

880,000.00
(ชลประทาน)

880,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

2,000,000.00
(ชลประทาน)

2,000,000.00
(ชลประทาน)

2,000,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

789,000.00
(ชลประทาน)

789,000.00
(ชลประทาน)

789,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

จากการใชแหลงน้ํา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา

ที่

โครงการ

56 ขุดลอกหนองโปรง
บานหนองไผ หมูที่ 12

57 กอสรางระบบประปาผิวดิน

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
งบประมาณและที่มา (บาท)
เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
เพื่อสรางแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 50 ม. ยาว 110 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม.
668,000.00
668,000.00
668,000.00
อุปโภคและบริโภค และ SLOPE 1:2 ห รือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 17,392
(ชลประทาน) (ชลประทาน) (ชลประทาน)
ใชในการเกษตร
ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ 5,200,000
5,200,000
5,200,000

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
ไดรับประโยชน
จากการใชแหลงน้ํา

ประชาชนไดรับ

สวนโยธา

ขนาดใหญมาก บานโนนสูง หมูที่ 5
58 กอสรางระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญมาก บานสําโรง หมูที่ 7
59 กอสรางระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญมาก บานเฉนียง หมูที่ 8
60 กอสรางระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญมาก บานตาเปก หมูที่ 9
61 กอสรางระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญมาก บานปรีง หมูที่ 11

สําหรับใชอุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา
สําหรับใชอุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา
สําหรับใชอุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา
สําหรับใชอุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา
สําหรับใชอุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึง

ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ

ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ

ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ

ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ

กรมทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา

กรมทรัพยากรน้ํา ประโยชน

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

5,200,000

5,200,000

5,200,000

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

5,200,000

5,200,000

5,200,000

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

5,200,000

5,200,000

5,200,000

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

5,200,000

5,200,000

5,200,000

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

(เกินศักยภาพ)

ประชาชนไดรับ
กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ประโยชน
ประชาชนไดรับ
กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ประโยชน
ประชาชนไดรับ
กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ประโยชน
ประชาชนไดรับ
กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ประโยชน

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา
รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา (บาท)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
5,200,000
5,200,000
62 กอสรางระบบประปาผิวดิน
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา หรือ ตามประมาณราคาของ อบต.บะ 5,200,000
ขนาดใหญมาก บานหนองไผ หมูที่ 12 สําหรับใชอุปโภค บริโภค
กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา
อยางทั่วถึง
(เกินศักยภาพ) (เกินศักยภาพ) (เกินศักยภาพ)
63 กอสรางผนังคอนกรีตกันเซาะตลิ่งน้ํามูล เพื่อปองกันการพังทลาย
ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 850 ม. สูงเฉลี่ย 4 ม.
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
บานปรีง หมูที่ 10
และปองกันน้ําเซาะตลิ่ง
ตามแบบมาตรฐานชลประทาน
(ชลประทาน) (ชลประทาน) (ชลประทาน)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ประโยชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน

สวนโยธา

64

65

66

67

พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
กอสรางผนังคอนกรีตกันเซาะตลิ่งน้ํามูล เพื่อปองกันการพังทลาย
ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 850 ม. สูงเฉลี่ย 4 ม.
และปองกันน้ําเซาะตลิ่ง
ตามแบบมาตรฐานชลประทาน
บานปรีง หมูที่ 15
พรอมติดตั้งปายโครงการฯ 1 ปาย
กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบแหลงน้ํา พรอมอุปกรณออกกําลังกาย
รอบหนองหนองตาไก
ใหสวยงาม ประชาชนได และสนามเด็กเลน (ตามแบบ อบต.บะ กําหนด)
บานบะ หมูที่ 1
รับประโยชน และใช
สําหรับออกกําลังกาย
กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบแหลงน้ํา พรอมอุปกรณออกกําลังกาย
รอบหนองแคน
ใหสวยงาม ประชาชนได และสนามเด็กเลน (ตามแบบ อบต.บะ กําหนด)
บานโคกสะอาด หมูที่ 3
รับประโยชน และใช
สําหรับออกกําลังกาย
กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบแหลงน้ํา พรอมอุปกรณออกกําลังกาย
รอบหนองสมเสียว
ใหสวยงาม ประชาชนได และสนามเด็กเลน (ตามแบบ อบต.บะ กําหนด)
บานผางเกา หมูที่ 6
รับประโยชน และใช
สําหรับออกกําลังกาย

2,000,000.00
(ชลประทาน)

2,000,000.00
(ชลประทาน)

2,000,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(ชลประทาน) ไดรับประโยชน

สวนโยธา

2,000,000.00
(อบจ.)

2,000,000.00
(อบจ.)

2,000,000.00 ประชาชนตําบลบะ
(อบจ.)
ไดรับประโยชน

สวนโยธา

2,000,000.00
(อบจ.)

2,000,000.00
(อบจ.)

2,000,000.00 ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
(อบจ.)

สวนโยธา

2,000,000.00
(อบจ.)

2,000,000.00
(อบจ.)

2,000,000.00 ประชาชนตําบลบะ
ไดรับประโยชน
(อบจ.)

สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลบะ หนา
รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางพัฒนา
โครงการเกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557– 2559)
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
งบประมาณและที่มา (บาท)
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาด หนวยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 2557
ป 2558
ป 2559
วาจะไดรับ
รับผิดชอบ
68 กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบแหลงน้ํา พรอมอุปกรณออกกําลังกาย 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
รอบหนองเฉนียง
ใหสวยงาม ประชาชนได และสนามเด็กเลน (ตามแบบ อบต.บะ กําหนด)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ไดรับประโยชน
บานเฉนียง หมูที่ 8
รับประโยชน และใช
สําหรับออกกําลังกาย
69 กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบแหลงน้ํา พรอมอุปกรณออกกําลังกาย 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ประชาชนตําบลบะ สวนโยธา
รอบหนองตะตึงทะไง
ใหสวยงาม ประชาชนได และสนามเด็กเลน (ตามแบบ อบต.บะ กําหนด)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
ไดรับประโยชน

บานปรีง หมูที่ 15

รับประโยชน และใช
สําหรับออกกําลังกาย

