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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ต้ังไว้ 1,337,500 บาท
งบลงทุน  ต้ังไว้ 1,337,500 บาท
๑ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 1,337,500 บาท
๑.๑ ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
(๑) ขุดลอกคลอง สปก. หมู่ท่ี ๕ ต้ังไว้ 127,000 บาท
*เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สปก. หมู่ท่ี ๕ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
สภาพเดิม  ปากคลองกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร
ลึกเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐  เมตร
ขุดใหม่  ปากคลองกว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร
ลึกเฉล่ีย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐  เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึงก าหนด แบบเลขท่ี ๑๗/ ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาฯ ๑๒๕)
(๒) ขุดลอกคลองชุกหว้า หมู่ท่ี ๖ ต้ังไว้ 108,000 บาท
*เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองชุกหว้า หมู่ท่ี ๖ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
สภาพเดิม  ปากคลองกว้างเฉล่ีย ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร
ลึกเฉล่ีย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘๗๕  เมตร
ขุดใหม่  ปากคลองกว้างเฉล่ีย ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร
ลึกเฉล่ีย ๒.๒๐ เมตร ยาว ๘๗๕  เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๒.๕๐
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึงก าหนด แบบเลขท่ี
๑๘/ ๒๕๖๑ (แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๒๕)
(๓) ขุดลอกคลองบริเวณศาลเจ้าปากบึงพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ท่ี ๑๓ ต้ังไว้ 459,000 บาท
*เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบริเวณศาลเจ้าปากบึงพร้อมดาดคอนกรีต 
หมู่ท่ี ๑๓ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
สภาพเดิม  ปากคลองกว้างเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร
ลึกเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐  เมตร
ขุดใหม่  ปากคลองกว้างเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร
ลึกเฉล่ีย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐  เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมดาดคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีดาดคอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง แบบเลขท่ี
๑๙/๒๕๖๑ (แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๒๘)
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(๔) ขุดลอกห้วยตาป่ิน หมู่ท่ี ๑๓ ต้ังไว้ 291,000 บาท
*เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยตาป่ิน  หมู่ท่ี ๑๓  โดยมีรายละเอียดดังน้ี
สภาพเดิม  ปากคลองกว้างเฉล่ีย ๘.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร
ลึกเฉล่ีย ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐  เมตร
ขุดใหม่  ปากคลองกว้างเฉล่ีย ๘.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร
ลึกเฉล่ีย ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐  เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึงแบบเลขท่ี ๒๐/๒๕๖๑
(แผนพัฒนาฯ ๑๒๘)
(๕) ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายโรงเรียนบ้านหนองขนาก-ศาลาหมู่บ้าน ต้ังไว้ 124,500 บาท
หมู่ท่ี ๙
*เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายโรงเรียนบ้านหนองขนาก-
ศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๙ โดยวางท่อเมนประปาพีวีซีช้ัน ๘.๕ มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง ๓ น้ิว จ านวน ๑๘๕ ท่อน ระยะทางยาว ๗๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เช่ือม
ต่อท่อ เช่นข้อต่อตรง ข้องอ ๙๐ ประตูน้ าน้ ายาประสานท่อ ฯลฯ ตามแบบองค์
การบริหารส่วนต าบลจอมบึงก าหนด แบบเลขท่ี ๒๑/๒๕๖๑ 
(แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๒๓)
(๖) ปรับภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง หมู่ท่ี ๑๒ ต้ังไว้ 228,000 บาท
*เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง หมู่ท่ี ๑๒
โดยด าเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึงก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
จอมบึงก าหนด แบบเลขท่ี ๒๒/๒๕๖๑ (แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๕๕)
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