
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่จะด าเนินการตามโครงการทีใ่ช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๒ ต าบล 
สามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑, ๔, ๕ 
ต าบลล าลูกบัว อ าเภอดอนตูม, 
ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม  

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
52,124  
ตารางเมตร 

สายหมู่ที่ ๑๒ ต าบล 
สามง่าม เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ ๑, ๔, ๕  
ต าบลล าลูกบัว  
อ าเภอดอนตูม,  
ต าบลดอนตูม  
อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

33,433,000  

      

      

 
 



โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่จะด าเนินการตามโครงการทีใ่ช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๒, ๙, ๑๔ 
ต าบลบางปลา เชื่อมต่อ ต าบล 
ล าพญา,ต าบลคลองนกกระทุง  
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
46,680  
ตารางเมตร 

สายหมู่ที่ ๑๒, ๙, ๑๔ 
ต าบลบางปลา 
เชื่อมต่อ ต าบล 
ล าพญา,ต าบล 
คลองนกกระทุง  
อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

30,891,000  

      

  
 
 

    

 
 
 



โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่จะด าเนินการตามโครงการทีใ่ช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเลียบคลอง
ชลประทาน ๑๑ ซ้าย ๒ ซ้าย  
หมู่ที่ ๖, ๘ ต าบลห้วยม่วง เชือ่มต่อ 
ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม    

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
19,920  
ตารางเมตร 

สายเลียบคลอง
ชลประทาน ๑๑ 
ซ้าย ๒ ซ้าย  
หมู่ที่ ๖, ๘ ต าบล
ห้วยม่วง เชื่อมต่อ 
ต าบลกระตีบ อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

10,215,000  

      

      

 
 



โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่จะด าเนินการตามโครงการทีใ่ช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเข้าวัดเชิงเลน สายหมู่ที่ 10 
ต าบลบางช้าง เชื่อมต่อ ต าบล 
บ้านใหม่ อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม  

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
8,460 ตารางเมตร
หนา 0.20 เมตร 

สายทางเข้า 
วัดเชิงเลน  
สายหมู่ที่ 10  
ต าบลบางช้าง 
เชื่อมต่อ  
ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

11,470,000  

      

      

 
 



โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่จะด าเนินการตามโครงการทีใ่ช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 6  ต าบลถนนขาด 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม         

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 
10 เมตร  
ระยะทางยาว  
150 เมตร  
หนา 0.20 เมตร 

สายหมู่ที่ 6  ต าบล
ถนนขาด อ าเภอ
เมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม         

3,200,000  

      

  
 
 

    

 
 
 



โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่จะด าเนินการตามโครงการทีใ่ช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหมู่ที่ 1, 4 ต าบล 
ดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน 
เชื่อมต่อ ต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอ 
บางเลน จังหวัดนครปฐม  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ระยะทาง
ยาว 684 เมตร 

สายหมู่ที่ 1, 4 ต าบล
ดอนข่อย อ าเภอ
ก าแพงแสน เชื่อมต่อ 
ต าบลไผ่หูช้าง 
อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

4,725,000  

      

      

 
 
 
 



โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่จะด าเนินการตามโครงการทีใ่ช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายศรีมงคล ซอย 1  
หมู่ที่ 12 ต าบลก าแพงแสน 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต าบลดอนข่อย 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ระยะทาง
ยาว 260 เมตร 

สายศรีมงคล ซอย 1 
หมู่ที่ 12  
ต าบลก าแพงแสน 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9  
ต าบลดอนข่อย 
อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

1,053,000  

      

      

 
 


