
งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 1 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร 99,100.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายโคกเริงรมย-์วังสนวน ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 8,500 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

 บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 1 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 325.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 4

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 1 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,400.00 เมตร 80,300.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายโคกเริงรมย-์หนองสะแก ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า  13,600.00 ตารางเมตร ลงลูกรัง (2561-2564)

บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 1 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร   ยาว 500.00 เมตร  หนา เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 4

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร 68,800.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหนองกระเสาร์ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า  2,250 ตารางเมตร ถมดินพื้นชั้น (2561-2564)

บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ทางเดิมขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร สูง 0.30 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรดินไม่นอ้ยกว่า 168.30 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง หน้า 6

ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 225.00 ลูกบาศก์เมตร

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 48,200.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายนาบิง่เดียว ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 1,800 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 5

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร 49,800.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหนองกุดสูง ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 2,520 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 6

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร 88,400.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหว้ยกสุ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 3,300 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 330.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 5

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นทุ่งโปร่ง  หมูท่ี่ 3 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร 38,900.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายถนนสุรนาราย์-โคกมะกอก ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 8,400 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นทุ่งโปร่ง หมูท่ี่ 3 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 80.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 7

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นทุ่งโปร่ง  หมูท่ี่ 3 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 58,300.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายนานางเล็ก-ล าคันฉู ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 3,000 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นทุ่งโปร่ง หมูท่ี่ 3 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 7

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นทุ่งโปร่ง  หมูท่ี่ 3 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร 3,100.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายส านกัสงฆท์ุ่งสามัคคีธรรม ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 1,360 ตารางเมตร (2561-2564)

บา้นทุ่งโปร่ง หมูท่ี่ 3 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์ เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หน้า 6

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นทุ่งโปร่ง  หมูท่ี่ 3 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 53,500 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายฝายล าคันฉู ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 1,800 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นทุ่งโปร่ง หมูท่ี่ 3 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 174.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 7

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตาลาดพัฒนา  หมูท่ี่ 4 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร 130,600.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายต้นมะขามใหญ่-โค้งสุรนารายณ์ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 6,500 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นกุดตาลาดพัฒนา หมูท่ี่ 4 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 460.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 8

พร้อมปา้ยมาตรฐานโครงการ 1 ปา้ย

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตาลาดพัฒนา  หมูท่ี่ 4 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 32,800.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหว้ยกสุ-ท่าลอวังเต่ิงเหล่ิง ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 900 ตารางเมตร ถมดินพื้นชั้นทาง (2561-2564)

บา้นกุดตาลาดพัฒนา หมูท่ี่ 4 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ เดิมขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้วกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร  ลงลูกรัง หน้า 8

ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 63.00 ลูกบาศก์เมตร

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตาลาดพัฒนา  หมูท่ี่ 4 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร 15,800.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายเรียบหว้ยกสุ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 6,900 ตารางเมตร (2561-2564)

บา้นกุดตาลาดพัฒนา หมูท่ี่ 4 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์ เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หน้า 9



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตาลาดพัฒนา  หมูท่ี่ 4 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร 70,700.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหนองปล้อง ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 3,600 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นกุดตาลาดพัฒนา หมูท่ี่ 4 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 255.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 9

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นใหม่สมบรูณ์วัฒนา หมูท่ี่ 5 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร 93,300.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายประดาหกั ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 3,280 ตารางเมตร ถมดินพื้นชั้นทาง (2561-2564)

บา้นใหม่สมบรูณ์วัฒนา หมูท่ี่ 5 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ เดิมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้วกว่า 112.50 ลูกบาศก์เมตร หน้า 9

ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 328.00 ลูกบาศก์

เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกหนิต้ัง หมูท่ี่ 6 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,350.00 เมตร 100,000.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายโคกหนิต้ัง-โคกสามพี่นอ้ง ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 9,400 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกหนิต้ัง หมูท่ี่ 6 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 320.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 10

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกหนิต้ัง หมูท่ี่ 6 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร 29,600.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายโนนโบสถ์ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกหนิต้ัง หมูท่ี่ 6 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 10

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกหนิต้ัง หมูท่ี่ 6 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร 60,900.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายวังกะได ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกหนิต้ัง หมูท่ี่ 6 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 10

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกหนิต้ัง หมูท่ี่ 6 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร 38,300.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหว้ยหนิ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกหนิต้ัง หมูท่ี่ 6 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 100.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 11

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโปร่งมีชัย หมูท่ี่ 7 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร 128,800.00   กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายโปร่งมีชัย-โคกสามพี่นอ้ง ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโปร่งมีชัย หมูท่ี่ 7 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 11

พร้อมปา้ยมาตรฐานโครงการ 1 ปา้ย (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ

ข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโปร่งมีชัย หมูท่ี่ 7 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร 8,200.00       กองช่าง แผนพฒันาส่ีปี

สายหนา้วัดโปร่งมีชัย ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร (2561-2564)

บา้นโปร่งมีชัย หมูท่ี่ 7 อ.บ าเหนจ็ณรงค์  จ.ชัยภมูิ (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์ เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/11

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโปร่งมีชัย หมูท่ี่ 7 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร 22,500.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหว้ยหนิ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโปร่งมีชัย หมูท่ี่ 7 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 84.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 12

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโปร่งมีชัย หมูท่ี่ 7 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 21,600.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายปา่สัก ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโปร่งมีชัย หมูท่ี่ 7 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 12

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 8 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125.00 เมตร 139,400.00   กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายรอบปา่ชุมชน ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร (2561-2564)

จังหวัดชัยภมูิ ถมดินพื้นชั้นทางเดิมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้วกว่า 112.50 ลูกบาศก์ หน้า 14

เมตร  ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 450.00 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมปา้ยมาตรฐานโครงการ 1 ปา้ย (ตามแบบรูปรายการ

ละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 8 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร 8,900.00       กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหว้ยตักตาดตอนบน ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร (2561-2564)

บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 8 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์ เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หน้า 13

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 8 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร 54,600.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายแยกโคกสะอาด-วังยายทอง ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 8 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 204.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 13

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 8 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร 54,500.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายโคกสะอาด-วังยายทอง ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 8 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 140.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 13

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 8 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร 137,800.00   กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายโคกสะอาด-หนองกระโดน ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 8 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 12

พร้อมปา้ยมาตรฐานโครงการ 1 ปา้ย (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ

ข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกต่ าสามัคคี หมูท่ี่ 9 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 33,800.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายศาลาอเนกประสงค์ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร (2561-2564)

บา้นโคกต่ าสามัคคี หมูท่ี่ 9 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ถมดินพื้นชั้นทางเดิมขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้วกว่า 412.50 ลูกบาศก์ หน้า 14

เมตร  ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 50.00 ลูกบาศก์

เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกต่ าสามัคคี หมูท่ี่ 9 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร 91,800.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สาย ม.รามค าแหง ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกต่ าสามัคคี หมูท่ี่ 9 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 14

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกต่ าสามัคคี หมูท่ี่ 9 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร 72,100.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายสระประมง-นานายวาน ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกต่ าสามัคคี หมูท่ี่ 9 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 260.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 15

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นสามหลังพัฒนา หมูท่ี่ 10 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร 254,500.00   กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายถนนสุรนารายณ์-โคกสามพี่นอ้ง ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นสามหลังพัฒนา หมูท่ี่ 10 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 900.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 15

พร้อมปา้ยมาตรฐานโครงการ 1 ปา้ย

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นสามหลังพัฒนา หมูท่ี่ 10 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 40,100.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหนองแก ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นสามหลังพัฒนา หมูท่ี่ 10 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 15

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นคลองสันติธรรม หมูท่ี่ 11 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร 65,200.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายเชื่อมถนนสุรนารายณ์- ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร (2561-2564)

วัดคลองสันติธรรม อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ถมดินพื้นชั้นทางเดิมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

บา้นคลองสันติธรรม หมูท่ี่ 11 จังหวัดชัยภมูิ สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้วกว่า 450 ลูกบาศก์ หน้า 16

เมตร  ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 140.00 ลูกบาศก์

เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นคลองสันติธรรม หมูท่ี่ 11 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร 122,100 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายคลองหกัทาม-ฝายจารย์มร ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นคลองสันติธรรม หมูท่ี่ 11 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 16

พร้อมปา้ยมาตรฐานโครงการ  1  ปา้ย  (ตามแบบรูปรายการละเอียด

และข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร 281,000.00   กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายสนามชนไก-่นาละลาย-หว้ยนอ้ย ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ถมดินพื้นชั้นทางเดิมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้วกว่า 1,800 ลูกบาศก์ หน้า 17

เมตร  ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 560.00 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมปา้ยมาตรฐานโครงการ  1  ปา้ย (ตามแบบรูปรายการ

ละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร 120,600.00   กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายแยกสนามไก่ชน-ท านบใหม-่ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

โคกสะอาด อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 17

พร้อมปา้ยมาตรฐานโครงการ  1  ปา้ย  (ตามแบบรูปรายการละเอียด

และข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 43,500.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายพนงัวัดปา่-นาละลาย ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 140.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 17

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร 90,000.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายวัดปา่-หว้ยนอ้ย ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 280.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 18

(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 ผิวทางเดิมปรับเกล่ียเรียบขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 35,000.00     กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

สายหว้ยนอ้ย-ท านบใหม่ ต าบลโคกเริงรมย์ หรือมีพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ลงลูกรังผิวจราจร (2561-2564)

บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 126.00 ลูกบาศก์เมตร หน้า 18

 (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์

41 ก่อสร้างท่อระบายน้ าท านบใหม่ บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่ายศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 169,700.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 ต าบลโคกเริงรมย์ 8 ท่อน พร้อมบานระบายเหล็ก ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร (2561-2564)

อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ รวมเคร่ืองยกพร้อมเพลาอุปกรณ์ครบชุด พร้อมปา้ยมาตรฐานโครงการ เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ 1  ปา้ย  (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต. หน้า 16

.โคกเริงรมย)์

42 ซ่อมแซมรางระบายน้ าท่อลอด บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 รางระบายน้ าขนาด 11.50 X 14.00 X 0.10 เมตร 90,500.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

ท านบใหม่ ต าบลโคกเริงรมย์ (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต.โคกเริงรมย)์ (2561-2564)

บา้นโคกเริงรมย์ หมูท่ี่ 12 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หน้า 17



งบประมาณ หน่วยงานที่

(บาท) รับผิดชอบ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภมูิ

ล าดบั ชือ่โครงการ สถานที่ รายละเอียดโครงการ หมายเหตุ

43 วางท่อระบายน้ าสายกุดตาลาด- บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่ายศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 47,300.00 กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

หนองแวง ต าบลโคกเริงรมย์ 8 ท่อน (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต. (2561-2564)

บา้นกุดตาลาด หมูท่ี่ 2 อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ โคกเริงรมย)์ เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หน้า 5

44 วางท่อระบายน้ าถนนสายประปา บา้นทุ่งโปร่ง หมูท่ี่ 3 วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่ายศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 5,500.00       กองช่าง แผนพัฒนาส่ีปี

บา้นทุ่งโปร่ง หมูท่ี่ 3 ต าบลโคกเริงรมย์ 8 ท่อน (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของ อบต. (2561-2564)

อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ โคกเริงรมย)์ เพิม่เติม คร้ังที ่1

จังหวัดชัยภมูิ หน้า 8

3,299,400.00รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้


