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ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลโคกตูม
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 6
กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 6.00 เมตร
(บริเวณคอสะพานสายจัตวา-สายทหาร) ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ชุมชนบานหวยจันทร หมูที่ 7
ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,560 ตารางเมตร ไหลทาง
ตําบลโคกตูม
ลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)ลอดถนน รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

2

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบาน กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 5.00 เมตร
นายปรีชา คูหา(แยกถนนสายศาลาแพร) ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ชุมชนบานนิคม 3 หมูที่ 9
ค.ส.ล. ไมนอยกวา1,500 ตารางเมตร
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ลอดถนนรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที่
ดําเนินการ
1,050,000 ชุมชนบานหวยจันทร
หมูที่ 7 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

900,000

ชุมชนบานนิคม 3
หมูที่ 9
ตําบลนิคมสรางตนเอง

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

5

โครงการ/กิจกรรม

3

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 4
(บริเวณคอสะพานสายโท - สายจัตวา)
ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา หมูที่ 14
ตําบลโคกตูม

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 6.00 เมตร
ยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,968 ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

4

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 8
(บริเวณหลังทอลอดถนน) ชุมชน
บานหวยสม หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 6.00 เมตร
ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.
ไมนอยกวา 36 ตารางเมตร ไหลทางลง
ลูกรังกวาง 1.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

25,000

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

กองชาง

5

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 9
กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง
(ระหวางสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชน 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
บานสระวัง หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา1,800 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยแกวตา กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 3.00 เมตร
(แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3017) ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ชุมชนบานนิคมหมู 6 สามัคคี หมูที่ 6 ค.ส.ล.ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร ไหลทาง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด

990,000

ชุมชนบานสระวัง
หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม

กองชาง

495,000 ชุมชนบานนิคมหมู 6
สามัคคี หมูที่ 6
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1,180,000 ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา กองชาง
หมูที่ 14
ตําบลโคกตูม

ลําดับที่

งบประมาณ

6

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ
500,000 ชุมชนบานนิคมหมู 6
สามัคคี หมูที่ 6
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

7

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อม กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 6.00 เมตร
ระหวางถนนบานวังน้ําดํา – ทางเขา ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก ชุมชนบานนิคม ค.ส.ล.ไมนอยกวา 972 ตารางเมตร ไหลทาง
หมู 6 สามัคคี หมูที่ 6
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม
ตําบลนิคมสรางตนเอง
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

8

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย
ดงจําปา 10 ชุมชนบานดงจําปา 1
หมูที่ 1 ตําบลนิคมสรางตนเอง

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 3.00
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 450 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

247,500 ชุมชนบานดงจําปา 1
หมูที่ 1
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

9

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบาน
นางยุวดี สิงหเหาะ (แยกจาก
ซอยวัดปราสาทนิมิต)
ชุมชนบานโคกตูม 3
หมูที่ 2 ตําบลโคกตูม

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

480,000

ชุมชนบานโคกตูม 3
หมูที่ 2 ตําบลโคกตูม

กองชาง

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 5.00 เมตร
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ค.ส.ล.ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด

495,000 บานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ 11 ตําบลโคกตูม

กองชาง

10 กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณ
ซอยบานยายพัน (แยกทางหลวง
สายโคกตูม–พระพุทธบาท) ชุมชน
บานหนองแฝกเลื่อม หมูที่ 11

7

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ
490,000 ชุมชนบานนิคม 3
หมูที่ 9
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

11 กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนแยก
เขาทรายออน ชุมชนบานนิคม 3
หมูที่ 9 ตําบลนิคมสรางตนเอง

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 4.00 เมตร
ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 888 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

12 กอสรางปรับปรุงถนนค.ส.ล.พรอม
วางทอระบายน้ํา ภายในหมูบาน
ทาเดื่อใหญ (จากสะพานหนาวัด –
ทางแยกหนาที่ทําการผูใหญบาน)
ชุมชนบานทาเดื่อ – คงเจริญ หมูที่ 4
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
4.00 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,340 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80
เมตร (มอก.ชั้น 3)พรอมบอพัก ความยาว 335
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

1,900,000 ชุมชนบานทาเดื่อ–คงเจริญ
หมูที่ 4
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

13 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอย 1
(ระหวางสายเอก – สายตรี)
ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10
ตําบลโคกตูม

ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผิวทาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร รายละเอียด

1,200,000

กองชาง

ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10 ตําบลโคกตูม

8

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

14 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอย 6
(ระหวางสายตรี – สายโท) ตอจาก
ของเดิม ชุมชนบานซอย 5 หมูที่ 13
ตําบลโคกตูม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
ชุมชนบานซอย 5
หมูที่ 13
ตําบลโคกตูม

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผิวทาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000

15 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก
แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอย 7 คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผิวทาง
ชุมชนบานหวยสม หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม แอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร
หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

1,370,000

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6
ตําบลโคกตูม

กองชาง

16 ขุดลอกคลองน้ําซับ ชุมชนบานหวยสม ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน1 แหง ระยะทาง
ยาว ประมาณ 950 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

260,000

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

กองชาง

9

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

17 ขุดลอกคลองหวยขมิ้น
ชุมชนบานหนองถ้ํา หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง

18 ขุดลอกคลองหวยซับเสือแมบ
ชุมชนบานซับเสือแมบสามัคคี
หมูที่ 10 ตําบลนิคมสรางตนเอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหง
ระยะทางยาวประมาณ 450 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหง ระยะทาง
ยาวประมาณ 1,000 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที่
ดําเนินการ
100,000 ชุมชนบานหนองถ้ํา
หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

500,000 ชุมชนบานซับเสือแมบ
สามัคคี หมูที่ 10
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

19 ขุดลอกคลองหวยซับเหล็ก
ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา หมูที่ 3
ตําบลนิคมสรางตนเอง

ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 –3.00 เมตร จํานวน 1 แหง ระยะทาง
ยาวประมาณ 1,000 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000 ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา
หมูที่ 3
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

20 ขุดลอกคลองหวยวังน้ําดํา
ชุมชนบานนิคม 6 สามัคคี
หมูที่ 6 ตําบลนิคมสรางตนเอง

ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหง
ระยะทางยาวประมาณ 150 เมตร รายละเอียด

45,000 ชุมชนบานนิคม 6 สามัคคี
หมูที่ 6
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

10

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ
500,000 บานทาเดื่อ - คงเจริญ
หมูที่ 4
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

21 ขุดลอกลําหวยกระแทก ชุมชน
บานทาเดื่อ - คงเจริญ หมูที่ 4
ตําบลนิคมสรางตนเอง

ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวาง ประมาณ4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหงระยะทางยาว
ประมาณ 1,000 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

22 ขุดลอกลําหวยจันทร (ระหวาง
ซอย 2–ซอย 3) ชุมชนบานรวมใจ
หมู 16 หมูที่ 16 ตําบลโคกตูม

ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหง ระยะทาง
ยาวประมาณ 1,000 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000 ชุมชนบานรวมใจหมู 16

23 ขุดลอกอางเก็บน้ําบานซับเสือแมบ
ชุมชนบานซับเสือแมบสามัคคี
หมูที่ 10 ตําบลนิคมสรางตนเอง

ขุดลอกอางเก็บน้ํา พื้นที่ 4,900 ตารางเมตร
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000 ชุมชนบานซับเสือแมบ
สามัคคี หมูที่ 10
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

500,000 บานสระวัง หมูที่ 15
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

180,000

กองชาง

24 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสม
ขุดลอกอางเก็บน้ํา พื้นที่ 3,600 ตารางเมตร
ชุมชนบานสระวัง หมูที่ 15
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร รายละเอียด
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
25 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา
ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ค.ส.ล.บริเวณซอย 1 (ระหวางสายเอก– ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10 (มอก.ชั้น 3) ยาว 470 เมตร รายละเอียด

กองชาง

หมูที่ 16 ตําบลโคกตูม

ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10
ตําบลโคกตูม

11

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10
ตําบลโคกตูม

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

26 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา
บริเวณ ซอย 2 (ระหวางสายเอก–
ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร
สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10 (มอก.ชั้น 3) ยาว 500 เมตร รายละเอียด
ตําบลโคกตูม
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

280,000

27 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา
บริเวณ ซอย 3 (ระหวางสายเอก–
ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร
สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10 (มอก.ชั้น 3) ยาว 550 เมตร รายละเอียด
ตําบลโคกตูม
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000

ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10
ตําบลโคกตูม

กองชาง

28 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา
บริเวณซอยศูนย ชุมชนบานหวยบง ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร
หมูที่ 8 ตําบลโคกตูม
(มอก.ชั้น 3) ยาว 1,200 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000

ชุมชนบานหวยบง
หมูที่ 8
ตําบลโคกตูม

กองชาง

29 ซอมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยมะคา
หาขา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข
3017) ชุมชนบานหนองขาม หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง
30 ซอมสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 10
(ระหวางสายตรี-สายโท) ชุมชน
บานหวยสม หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

240,000 ชุมชนบานหนองขาม
หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

990,000

กองชาง

ซอมแซมถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ซอมสรางถนน พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,800
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

12

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

31 ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
คอนกรีต บริเวณ ซอยดงจําปา 7
โดยทําการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกวาง
(ตอจากของเดิม) ชุมชนบานรักโคก 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร
สะอาด หมูที่ 11 ตําบลนิคมสรางตนเอง หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา
1,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
32 ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บริเวณสายเหมืองแร
(สายจัตวา – สายทหาร)
ชุมชนบานหนองหอย หมูที่ 9
ตําบลโคกตูม

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
480,000 ชุมชนบานรักโคกสะอาด กองชาง
หมูที่ 11
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
โดยทําการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกวาง
6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

900,000 ชุมชนบานหนองหอย
หมูที่ 9 ตําบลโคกตูม

กองชาง

33 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณซอย วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ปาป ชุมชนบานหมู 8 สามัคคี หมูที่ 8 0.60 เมตร (มอก. ชั้น 3) พรอมบอพักยาว
ตําบลนิคมสรางตนเอง
140 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

400,000 ชุมชนบานหมู 8 สามัคคี
หมูที่ 8
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

34 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน
บริเวณซอย 4 (สายเอก – สายตรี)
ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 10
เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน

41,000

ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10 ตําบลโคกตูม

กองชาง

13

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

35 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดเสนผา
บริเวณซอย 4 (สายเอกฝงขวา) ชุมชน ศูนยกลาง 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 12
บานคีรีวงก หมูที่ 10 ตําบลโคกตูม
เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
36 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาด เสนผา
บริเวณซอยนิคม 4 ชุมชนบานนิคม 1 ศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 9
พัฒนา หมูที่ 3 ตําบลนิคมสรางตนเอง เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
37 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณ
ชุมชนบานซอย 5 หมูที่ 13
ตําบลโคกตูม

กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

38 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานดงจําปา 2 หมูที่ 2 ตําบล
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
นิคมสรางตนเอง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
39 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ
บานสระวัง หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม
20 ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

สถานที่
ดําเนินการ
40,000 ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

40,000 ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา
หมูที่ 3
ตําบลนิคมสรางตนเอง

450,000

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

ชุมชนบานซอย 5
หมูที่ 13 ตําบลโคกตูม

กองชาง

450,000 บานดงจําปา 2 หมูที่ 2
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

450,000 ชุมชนบานสระวัง หมูที่ 15
ตําบลโคกตูม

กองชาง

14

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

40 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานสามพันตา หมูที่ 3 ตําบลโคกตูม ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
41 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ
ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูที่ 4
ตําบลโคกตูม

สถานที่
ดําเนินการ
450,000 ชุมชนบานสามพันตา
หมูที่ 3 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

450,000 ชุมชนบานหนองแกเตื่อย
หมูที่ 4 ตําบลโคกตูม

กองชาง

42 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ
บานหนองถ้ําพัฒนา หมูที่ 7
20 ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

450,000 ชุมชนบานหนองถ้ําพัฒนา
หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

43 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหนองแฝกเลื่อม หมูที่ 11
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
ตําบลโคกตูม
รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
44 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหนองหอย หมูที่ 9 ตําบลโคกตูม ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

450,000 ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ 11 ตําบลโคกตูม

กองชาง

450,000 บานหนองหอย หมูที่ 9
ตําบลโคกตูม

กองชาง

15

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

45 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหวยขมิ้น หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
46 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหวยจันทร หมูที่ 7 ตําบลโคกตูม ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

สถานที่
ดําเนินการ
450,000 ชุมชนบานหวยขมิ้น
หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

450,000

บานหวยจันทร
หมูที่ 7 ตําบลโคกตูม

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

47 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหวยเสารพัฒนา หมูที่ 14
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
ตําบลโคกตูม
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

450,000 ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา
หมูที่ 14 ตําบลโคกตูม

กองชาง

48 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ
โรงฆาสัตว เทศบาลตําบลโคกตูม
หมูที่ 2 ตําบลโคกตูม

กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

450,000 โรงฆาสัตว เทศบาลตําบล
โคกตูม หมูที่ 2
ตําบลโคกตูม

กองชาง

49 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานซอย 5 หมูที่ 13 ตําบลโคกตูม

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม

360,000

กองชาง

ชุมชนบานซอย 5
หมูที่ 13 ตําบลโคกตูม

16

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

50 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานดงจําปา 2 หมูที่ 2
ตําบลนิคมสรางตนเอง
51 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานสระวัง หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที่
ดําเนินการ
360,000 ชุมชนบานดงจําปา 2
หมูที่ 2
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

360,000 ชุมชนบานสระวัง หมูที่ 15
ตําบลโคกตูม

กองชาง

52 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
บานสามพันตา หมูที่ 3 ตําบลโคกตูม เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

360,000 ชุมชนบานสามพันตา
หมูที่ 3 ตําบลโคกตูม

กองชาง

53 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหนองแกเตื่อย หมูที่ 4
ตําบลโคกตูม

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

360,000 ชุมชนบานหนองแกเตื่อย
หมูที่ 4 ตําบลโคกตูม

กองชาง

54 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหนองแฝกเลื่อม หมูที่ 11
ตําบลโคกตูม

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม

360,000 ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ 11 ตําบลโคกตูม

กองชาง

17

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

55 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหวยขมิ้น หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม

56 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหวยสม หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

57 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหวยเสารพัฒนา หมูที่ 14
ตําบลโคกตูม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

58 โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมอุดหนุนใหกับองคการบริหารสวนตําบลปาตาล
ประจําป 2561

สถานที่
ดําเนินการ
360,000 ชุมชนบานหวยขมิ้น
หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

360,000

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

360,000 ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา
หมูที่ 14 ตําบลโคกตูม

กองชาง

252,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัดฯ

18

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลโคกตูม
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 6
กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 6.00 เมตร
(บริเวณคอสะพานสายจัตวา-สายทหาร) ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ชุมชนบานหวยจันทร หมูที่ 7
ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,560 ตารางเมตร ไหลทาง
ตําบลโคกตูม
ลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)ลอดถนน รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

2

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบาน กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 5.00 เมตร
นายปรีชา คูหา(แยกถนนสายศาลาแพร) ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ชุมชนบานนิคม 3 หมูที่ 9
ค.ส.ล. ไมนอยกวา1,500 ตารางเมตร
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ลอดถนนรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที่
ดําเนินการ
1,050,000 ชุมชนบานหวยจันทร
หมูที่ 7 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

900,000

ชุมชนบานนิคม 3
หมูที่ 9
ตําบลนิคมสรางตนเอง

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

19

โครงการ/กิจกรรม

3

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 4
(บริเวณคอสะพานสายโท - สายจัตวา)
ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา หมูที่ 14
ตําบลโคกตูม

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 6.00 เมตร
ยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,968 ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

4

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 8
(บริเวณหลังทอลอดถนน) ชุมชน
บานหวยสม หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 6.00 เมตร
ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.
ไมนอยกวา 36 ตารางเมตร ไหลทางลง
ลูกรังกวาง 1.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

25,000

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

กองชาง

5

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 9
กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง
(ระหวางสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชน 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
บานสระวัง หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา1,800 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยแกวตา กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 3.00 เมตร
(แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3017) ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ชุมชนบานนิคมหมู 6 สามัคคี หมูที่ 6 ค.ส.ล.ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร ไหลทาง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด

990,000

ชุมชนบานสระวัง
หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม

กองชาง

495,000 ชุมชนบานนิคมหมู 6
สามัคคี หมูที่ 6
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1,180,000 ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา กองชาง
หมูที่ 14
ตําบลโคกตูม

ลําดับที่

งบประมาณ

20

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ
500,000 ชุมชนบานนิคมหมู 6
สามัคคี หมูที่ 6
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

7

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อม กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 6.00 เมตร
ระหวางถนนบานวังน้ําดํา – ทางเขา ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก ชุมชนบานนิคม ค.ส.ล.ไมนอยกวา 972 ตารางเมตร ไหลทาง
หมู 6 สามัคคี หมูที่ 6
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม
ตําบลนิคมสรางตนเอง
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

8

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย
ดงจําปา 10 ชุมชนบานดงจําปา 1
หมูที่ 1 ตําบลนิคมสรางตนเอง

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 3.00
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 450 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

247,500 ชุมชนบานดงจําปา 1
หมูที่ 1
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

9

กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบาน
นางยุวดี สิงหเหาะ (แยกจาก
ซอยวัดปราสาทนิมิต)
ชุมชนบานโคกตูม 3
หมูที่ 2 ตําบลโคกตูม

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

480,000

ชุมชนบานโคกตูม 3
หมูที่ 2 ตําบลโคกตูม

กองชาง

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 5.00 เมตร
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ค.ส.ล.ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร ไหลทาง
ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด

495,000 บานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ 11 ตําบลโคกตูม

กองชาง

10 กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณ
ซอยบานยายพัน (แยกทางหลวง
สายโคกตูม–พระพุทธบาท) ชุมชน
บานหนองแฝกเลื่อม หมูที่ 11

21

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ
490,000 ชุมชนบานนิคม 3
หมูที่ 9
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

11 กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนแยก
เขาทรายออน ชุมชนบานนิคม 3
หมูที่ 9 ตําบลนิคมสรางตนเอง

กอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทางกวาง 4.00 เมตร
ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 888 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

12 กอสรางปรับปรุงถนนค.ส.ล.พรอม
วางทอระบายน้ํา ภายในหมูบาน
ทาเดื่อใหญ (จากสะพานหนาวัด –
ทางแยกหนาที่ทําการผูใหญบาน)
ชุมชนบานทาเดื่อ – คงเจริญ หมูที่ 4
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ผิวทางกวาง
4.00 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,340 ตารางเมตร
ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80
เมตร (มอก.ชั้น 3)พรอมบอพัก ความยาว 335
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

1,900,000 ชุมชนบานทาเดื่อ–คงเจริญ
หมูที่ 4
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

13 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอย 1
(ระหวางสายเอก – สายตรี)
ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10
ตําบลโคกตูม

ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผิวทาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร รายละเอียด

1,200,000

กองชาง

ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10 ตําบลโคกตูม

22

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

14 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอย 6
(ระหวางสายตรี – สายโท) ตอจาก
ของเดิม ชุมชนบานซอย 5 หมูที่ 13
ตําบลโคกตูม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
ชุมชนบานซอย 5
หมูที่ 13
ตําบลโคกตูม

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผิวทาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000

15 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก
แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอย 7 คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผิวทาง
ชุมชนบานหวยสม หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม แอสฟลทติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร
หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

1,370,000

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6
ตําบลโคกตูม

กองชาง

16 ขุดลอกคลองน้ําซับ ชุมชนบานหวยสม ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน1 แหง ระยะทาง
ยาว ประมาณ 950 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

260,000

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

กองชาง

23

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

17 ขุดลอกคลองหวยขมิ้น
ชุมชนบานหนองถ้ํา หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง

18 ขุดลอกคลองหวยซับเสือแมบ
ชุมชนบานซับเสือแมบสามัคคี
หมูที่ 10 ตําบลนิคมสรางตนเอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหง
ระยะทางยาวประมาณ 450 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหง ระยะทาง
ยาวประมาณ 1,000 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที่
ดําเนินการ
100,000 ชุมชนบานหนองถ้ํา
หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

500,000 ชุมชนบานซับเสือแมบ
สามัคคี หมูที่ 10
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

19 ขุดลอกคลองหวยซับเหล็ก
ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา หมูที่ 3
ตําบลนิคมสรางตนเอง

ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 –3.00 เมตร จํานวน 1 แหง ระยะทาง
ยาวประมาณ 1,000 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000 ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา
หมูที่ 3
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

20 ขุดลอกคลองหวยวังน้ําดํา
ชุมชนบานนิคม 6 สามัคคี
หมูที่ 6 ตําบลนิคมสรางตนเอง

ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหง
ระยะทางยาวประมาณ 150 เมตร รายละเอียด

45,000 ชุมชนบานนิคม 6 สามัคคี
หมูที่ 6
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

24

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ
500,000 บานทาเดื่อ - คงเจริญ
หมูที่ 4
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

21 ขุดลอกลําหวยกระแทก ชุมชน
บานทาเดื่อ - คงเจริญ หมูที่ 4
ตําบลนิคมสรางตนเอง

ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวาง ประมาณ4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหงระยะทางยาว
ประมาณ 1,000 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

22 ขุดลอกลําหวยจันทร (ระหวาง
ซอย 2–ซอย 3) ชุมชนบานรวมใจ
หมู 16 หมูที่ 16 ตําบลโคกตูม

ขุดลอกคลองสงน้ํา ปากกวาง 10.00 เมตร
กนคลองกวางประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แหง ระยะทาง
ยาวประมาณ 1,000 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000 ชุมชนบานรวมใจหมู 16

23 ขุดลอกอางเก็บน้ําบานซับเสือแมบ
ชุมชนบานซับเสือแมบสามัคคี
หมูที่ 10 ตําบลนิคมสรางตนเอง

ขุดลอกอางเก็บน้ํา พื้นที่ 4,900 ตารางเมตร
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000 ชุมชนบานซับเสือแมบ
สามัคคี หมูที่ 10
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

500,000 บานสระวัง หมูที่ 15
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

180,000

กองชาง

24 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสม
ขุดลอกอางเก็บน้ํา พื้นที่ 3,600 ตารางเมตร
ชุมชนบานสระวัง หมูที่ 15
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร รายละเอียด
ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
25 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา
ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ค.ส.ล.บริเวณซอย 1 (ระหวางสายเอก– ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10 (มอก.ชั้น 3) ยาว 470 เมตร รายละเอียด

กองชาง

หมูที่ 16 ตําบลโคกตูม

ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10
ตําบลโคกตูม

25

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10
ตําบลโคกตูม

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

26 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา
บริเวณ ซอย 2 (ระหวางสายเอก–
ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร
สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10 (มอก.ชั้น 3) ยาว 500 เมตร รายละเอียด
ตําบลโคกตูม
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

280,000

27 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา
บริเวณ ซอย 3 (ระหวางสายเอก–
ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร
สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10 (มอก.ชั้น 3) ยาว 550 เมตร รายละเอียด
ตําบลโคกตูม
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000

ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10
ตําบลโคกตูม

กองชาง

28 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา
บริเวณซอยศูนย ชุมชนบานหวยบง ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร
หมูที่ 8 ตําบลโคกตูม
(มอก.ชั้น 3) ยาว 1,200 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

500,000

ชุมชนบานหวยบง
หมูที่ 8
ตําบลโคกตูม

กองชาง

29 ซอมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยมะคา
หาขา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข
3017) ชุมชนบานหนองขาม หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง
30 ซอมสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 10
(ระหวางสายตรี-สายโท) ชุมชน
บานหวยสม หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

240,000 ชุมชนบานหนองขาม
หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

990,000

กองชาง

ซอมแซมถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
ซอมสรางถนน พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,800
ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

26

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

31 ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
คอนกรีต บริเวณ ซอยดงจําปา 7
โดยทําการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกวาง
(ตอจากของเดิม) ชุมชนบานรักโคก 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร
สะอาด หมูที่ 11 ตําบลนิคมสรางตนเอง หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา
1,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
32 ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต บริเวณสายเหมืองแร
(สายจัตวา – สายทหาร)
ชุมชนบานหนองหอย หมูที่ 9
ตําบลโคกตูม

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
480,000 ชุมชนบานรักโคกสะอาด กองชาง
หมูที่ 11
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
โดยทําการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกวาง
6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา
3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

900,000 ชุมชนบานหนองหอย
หมูที่ 9 ตําบลโคกตูม

กองชาง

33 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณซอย วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ปาป ชุมชนบานหมู 8 สามัคคี หมูที่ 8 0.60 เมตร (มอก. ชั้น 3) พรอมบอพักยาว
ตําบลนิคมสรางตนเอง
140 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

400,000 ชุมชนบานหมู 8 สามัคคี
หมูที่ 8
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

34 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน
บริเวณซอย 4 (สายเอก – สายตรี)
ชุมชนบานคีรีวงก หมูที่ 10

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 10
เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน

41,000

ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10 ตําบลโคกตูม

กองชาง

27

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

35 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดเสนผา
บริเวณซอย 4 (สายเอกฝงขวา) ชุมชน ศูนยกลาง 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 12
บานคีรีวงก หมูที่ 10 ตําบลโคกตูม
เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
36 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาด เสนผา
บริเวณซอยนิคม 4 ชุมชนบานนิคม 1 ศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ยาว 9
พัฒนา หมูที่ 3 ตําบลนิคมสรางตนเอง เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
37 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณ
ชุมชนบานซอย 5 หมูที่ 13
ตําบลโคกตูม

กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด

38 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานดงจําปา 2 หมูที่ 2 ตําบล
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
นิคมสรางตนเอง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
39 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ
บานสระวัง หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม
20 ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

สถานที่
ดําเนินการ
40,000 ชุมชนบานคีรีวงก
หมูที่ 10 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

40,000 ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา
หมูที่ 3
ตําบลนิคมสรางตนเอง

450,000

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

ชุมชนบานซอย 5
หมูที่ 13 ตําบลโคกตูม

กองชาง

450,000 บานดงจําปา 2 หมูที่ 2
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

450,000 ชุมชนบานสระวัง หมูที่ 15
ตําบลโคกตูม

กองชาง

28

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

40 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานสามพันตา หมูที่ 3 ตําบลโคกตูม ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
41 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ
ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูที่ 4
ตําบลโคกตูม

สถานที่
ดําเนินการ
450,000 ชุมชนบานสามพันตา
หมูที่ 3 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

450,000 ชุมชนบานหนองแกเตื่อย
หมูที่ 4 ตําบลโคกตูม

กองชาง

42 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ
บานหนองถ้ําพัฒนา หมูที่ 7
20 ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
ตําบลนิคมสรางตนเอง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

450,000 ชุมชนบานหนองถ้ําพัฒนา
หมูที่ 7
ตําบลนิคมสรางตนเอง

กองชาง

43 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหนองแฝกเลื่อม หมูที่ 11
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
ตําบลโคกตูม
รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
44 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชน กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหนองหอย หมูที่ 9 ตําบลโคกตูม ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล

450,000 ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ 11 ตําบลโคกตูม

กองชาง

450,000 บานหนองหอย หมูที่ 9
ตําบลโคกตูม

กองชาง

29

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

45 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหวยขมิ้น หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด
46 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหวยจันทร หมูที่ 7 ตําบลโคกตูม ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

สถานที่
ดําเนินการ
450,000 ชุมชนบานหวยขมิ้น
หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

450,000

บานหวยจันทร
หมูที่ 7 ตําบลโคกตูม

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

47 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
บานหวยเสารพัฒนา หมูที่ 14
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
ตําบลโคกตูม
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

450,000 ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา
หมูที่ 14 ตําบลโคกตูม

กองชาง

48 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณ
โรงฆาสัตว เทศบาลตําบลโคกตูม
หมูที่ 2 ตําบลโคกตูม

กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาดความจุ 20
ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด

450,000 โรงฆาสัตว เทศบาลตําบล
โคกตูม หมูที่ 2
ตําบลโคกตูม

กองชาง

49 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานซอย 5 หมูที่ 13 ตําบลโคกตูม

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม

360,000

กองชาง

ชุมชนบานซอย 5
หมูที่ 13 ตําบลโคกตูม

30

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

50 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานดงจําปา 2 หมูที่ 2
ตําบลนิคมสรางตนเอง
51 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานสระวัง หมูที่ 15 ตําบลโคกตูม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

สถานที่
ดําเนินการ
360,000 ชุมชนบานดงจําปา 2
หมูที่ 2
ตําบลนิคมสรางตนเอง

งบประมาณ

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

360,000 ชุมชนบานสระวัง หมูที่ 15
ตําบลโคกตูม

กองชาง

52 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
บานสามพันตา หมูที่ 3 ตําบลโคกตูม เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

360,000 ชุมชนบานสามพันตา
หมูที่ 3 ตําบลโคกตูม

กองชาง

53 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหนองแกเตื่อย หมูที่ 4
ตําบลโคกตูม

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

360,000 ชุมชนบานหนองแกเตื่อย
หมูที่ 4 ตําบลโคกตูม

กองชาง

54 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหนองแฝกเลื่อม หมูที่ 11
ตําบลโคกตูม

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม

360,000 ชุมชนบานหนองแฝกเลื่อม
หมูที่ 11 ตําบลโคกตูม

กองชาง

31

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

55 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหวยขมิ้น หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม

56 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหวยสม หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

57 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชน
บานหวยเสารพัฒนา หมูที่ 14
ตําบลโคกตูม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว)
ความลึกไมนอยกวา 150 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

58 โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมอุดหนุนใหกับองคการบริหารสวนตําบลปาตาล
ประจําป 2561

สถานที่
ดําเนินการ
360,000 ชุมชนบานหวยขมิ้น
หมูที่ 1 ตําบลโคกตูม

งบประมาณ

360,000

ชุมชนบานหวยสม
หมูที่ 6 ตําบลโคกตูม

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กองชาง

กองชาง

360,000 ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา
หมูที่ 14 ตําบลโคกตูม

กองชาง

252,000 เทศบาลตําบลโคกตูม

สํานักปลัดฯ

