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โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ 6 ตำบล
นครปฐม เชื่อมต่อ  ตำบลทัพหลวง 
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม   
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 632 
เมตร 

สายบ้านทุ่งเผาเต่า 
หมู่ที่ 6 ตำบล
นครปฐม เชื่อมต่อ   
ตำบลทัพหลวง 
อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม   
 

3,631,000 
 

 

2  ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายแยกวัดใหม่ปิ่นเกลียว  หมู่ที่ 3  
ตำบลนครปฐม  เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 1  
ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 3,376 
ตารางเมตร 

สายแยกวัดใหม่- 
ปิ่นเกลียว  หมู่ที่ 3  
ตำบลนครปฐม  
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 1  
ตำบลวังตะกู อำเภอ
เมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 

1,929,000 
 

 

      

 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหมู่ที่ 15, 2 ตำบลทัพหลวง  
อำเภอเมืองนครปฐม   
เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,000 เมตร    
พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร  
และบ่อพัก 

สายหมู่ที่ 15, 2 
ตำบลทัพหลวง  
อำเภอเมืองนครปฐม   
เชื่อมต่อ ตำบล 
ห้วยขวาง อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม   

5,674,000 
 

 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 
อบจ.นฐ. 0059 ทัพหลวง หมู่ที่ 8 
- บ้านห้วยขวาง  ตำบลทัพหลวง 
อำเภอเมืองนครปฐม, ตำบล 
ห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม      
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
34,650  
ตารางเมตร 

ถนน อบจ.นฐ. 
0059 ทัพหลวง  
หมู่ที่ 8 – บ้าน 
ห้วยขวาง  ตำบล 
ทัพหลวง อำเภอ 
เมืองนครปฐม, ตำบล 
ห้วยขวาง อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

16,935,000 
 

 

3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนน อบจ.นฐ. 0020  
บ้านทัพหลวง - บ้านหนองงูเหลือม   
ตำบลทัพหลวง,  ตำบล 
หนองงูเหลือม  อำเภอเมือง
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม   
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
4,320   
ตารางเมตร   

ถนน อบจ.นฐ. 
0020  บ้าน 
ทัพหลวง – บ้าน 
หนองงูเหลือม   
ตำบลทัพหลวง,  
ตำบลหนองงูเหลือม  
อำเภอเมืองนครปฐม     
จังหวัดนครปฐม   

3,486,000 
 

 

      
 

 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองห้วยสามสาม   
หมู่ที่ 4  ตำบลวังเย็น  เชื่อมต่อ 
ตำบลหนองดินแดง  อำเภอเมือง
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม    
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  
ระยะทางยาว  
750  เมตร     
หนา  0.20  เมตร 

สายเลียบคลอง 
ห้วยสามสาม   
หมู่ที่ 4  ตำบล 
วังเย็น  เชื่อมต่อ 
ตำบลหนองดินแดง  
อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม    
 

4,309,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองชลประทาน 10 ขวา 5 
ซ้าย หมู่ที่ 7  ตำบลสามควายเผือก 
อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด
นครปฐม   

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 10 
เมตร 

ข้ามคลอง
ชลประทาน 10 ขวา 
5 ซ้าย หมู่ที่ 7  
ตำบลสามควายเผือก 
อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 

1,050,000 
 

 

2 
 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองชลประทาน 10 ขวา 5 
ซ้าย  หมู่ที่ 6   ตำบลสามควาย
เผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม   

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 10 
เมตร 

ข้ามคลอง
ชลประทาน 10 ขวา 
5 ซ้าย  หมู่ที่ 6   
ตำบลสามควายเผือก 
อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม   

1,050,000 
 

 

3 ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองสัมปทวน  หมู่ที่ 1  
ตำบลสามควายเผือก  
อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด
นครปฐม   

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  600  
เมตร   

เลียบคลองสัมปทวน  
หมู่ที่ 1   
ตำบลสามควายเผือก  
อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม   

4,498,000 
 

 

      

 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองลำสะเกศ หมู่ที่ 2 ตำบล
สวนป่าน อำเภอเมือง  
นครปฐม จังหวัดนครปฐม  

ขนาดกว้าง  6.00  
เมตร     
ยาว 22 เมตร 

ข้ามคลองลำสะเกศ 
หมู่ที่ 2 ตำบล 
สวนป่าน อำเภอ
เมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

2,250,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองระบายน้ำเจดีย์บูชา   
หมู่ที ่3  ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม    
 
 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 16 
เมตร 

ข้ามคลองระบายน้ำ
เจดีย์บูชา  หมู่ที ่3  
ตำบลทุ่งน้อย  
อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม    

1,600,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 2,5 ตำบล 
ดอนยายหอม  อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม   

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  
1,200  เมตร   

เลียบคลอง  
หมู่ที่ 2,5 ตำบล
ดอนยายหอม  
อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม   

8,973,000 
 

 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหลังโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2  หมู่ที่ 3, 5  ตำบลดอนยายหอม 
เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบล 
ดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม   

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 7,038 
ตารางเมตร 

สายหลังโรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย 2  
หมู่ที่ 3, 5  ตำบล 
ดอนยายหอม 
เชื่อมต่อ เขตเทศบาล
ตำบลดอนยายหอม  
อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

4,150,000 
 

 

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3  
ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมือง
นครปฐม  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบล
บางระกำ อำเภอนครชัยศรี   
จังหวัดนครปฐม  

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 4,380 
ตารางเมตร 

สายหมู่ที่ 3  ตำบล
ดอนยายหอม  
อำเภอเมืองนครปฐม  
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 
ตำบลบางระกำ 
อำเภอนครชัยศรี   
จังหวัดนครปฐม 

2,354,000 
 

 

4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนยายหอม 
เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบล 
ดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม        
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 6,048 
ตารางเมตร หนา 
0.20 เมตร   

สายหมู่ที่ 5 ตำบล
ดอนยายหอม 
เชื่อมต่อ เขต
เทศบาลตำบล 
ดอนยายหอม อำเภอ
เมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม        

5,470,000 
 

 

      
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
หมู่ที่ 14, 1 ตำบลสระกะเทียม 
เชื่อมต่อ ตำบลสวนป่าน, 
ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
10,980  
ตารางเมตร     

สาย หมู่ที่ 14, 1 
ตำบลสระกะเทียม 
เชื่อมต่อ ตำบล 
สวนป่าน,ตำบล
หนองดินแดง อำเภอ
เมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

5,619,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองดินแดง 
เชื่อมต่อ ตำบลสระกะเทียม, 
ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 9,946 
ตารางเมตร 

สายหมู่ที่ 1 ตำบล
หนองดินแดง 
เชื่อมต่อ ตำบล 
สระกะเทียม, 
ตำบลโพรงมะเดื่อ 
อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

5,256,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหมู่ที่ 3, 6  ตำบลห้วยจรเข้  
เชื่อมต่อ  ตำบลถนนขาด อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
12,750  
ตารางเมตร   

สายหมู่ที่ 3, 6  
ตำบลห้วยจรเข้  
เชื่อมต่อ  ตำบล 
ถนนขาด  อำเภอ
เมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

7,571,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหมู่ที่ 2, 6  ตำบลวังตะกู  
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 2, 7  
ตำบลหนองปากโลง  อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
6,660   
ตารางเมตร  
หนา 0.20 เมตร 

สายหมู่ที่ 2, 6  
ตำบลวังตะก ู 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2, 7  
ตำบลหนองปากโลง  
อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

6,323,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 10 ตำบลหนองงูเหลือม  
อำเภอเมืองนครปฐม   
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งขวาง 
อำเภอกำแพงแสน   
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 9,436 
ตารางเมตร   
หนา 0.20 เมตร 

สายหมู่ที่ 10  ตำบล
หนองงูเหลือม  
อำเภอเมืองนครปฐม   
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 
ตำบลทุ่งขวาง 
อำเภอกำแพงแสน   
จังหวัดนครปฐม 

8,717,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.สามพราน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกจิกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองลำบางยาง หมู่ที่ 1 ตำบล
คลองจินดา  อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 12 
เมตร     

ข้ามคลองลำบางยาง 
หมู่ที่ 1 ตำบล 
คลองจินดา   
อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม   

1,200,000 
 

 

2 
 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายรางสังกะสี หมู่ที่ 11 ตำบล
คลองจินดา อำเภอสามพราน   
เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ 
อำเภอนครชัยศรี   
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 7,590 
ตารางเมตร 

สายรางสังกะสี  
หมู่ที่ 11 ตำบล
คลองจินดา  
อำเภอสามพราน   
เชื่อมต่อ ตำบล 
โคกพระเจดีย์  
อำเภอนครชัยศรี   
จังหวัดนครปฐม 

4,211,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองบางหลวง หมู่ที่ 2 ตำบล
ท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม    
 

ขนาดกว้าง  7.00  
เมตร  ยาว  4  
เมตร   

ข้ามคลองบางหลวง 
หมู่ที่ 2 ตำบล 
ท่าตลาด อำเภอ 
สามพราน จังหวัด
นครปฐม 

450,000 
 

 

2 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 2  ตำบลท่าตลาด  
เชื่อมต่อ  ตำบลหอมเกร็ด    
อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม     
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 6,437 
ตารางเมตร หนา 
0.20 เมตร   

สายหมู่ที่ 2  ตำบล
ท่าตลาด เชื่อมต่อ  
ตำบลหอมเกร็ด    
อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

8,324,000 
 

 

      

 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 2  
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 402 
เมตร   

เลียบคลอง หมู่ที่ 2 
ตำบลคลองใหม่ 
อำเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม 

3,033,000 
 

 

2 
 
 

ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 5   
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 168  
เมตร   

เลียบคลอง หมู่ที่ 5  
ตำบลคลองใหม่ 
อำเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม 

1,310,000 
 

 

3 
 

ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 6   
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดสูง 1.50 
เมตร ยาว 498  
เมตร 

เลียบคลอง หมู่ที่ 6  
ตำบลคลองใหม่ 
อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

2,882,000 
 

 

      

 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 3 ตำบล 
ทรงคนอง อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม       
 

ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 252 
เมตร 

เลียบคลอง หมู่ที่ 3 
ตำบลทรงคนอง 
อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

1,893,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายตลาดจินดาประชาร่วมใจ  
หมู่ที ่1  ตำบลตลาดจินดา        
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6  ตำบล 
คลองจินดา อำเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 1,572  
ตารางเมตร   

สายตลาดจินดา
ประชาร่วมใจ  
หมู่ที ่1  ตำบล 
ตลาดจินดา        
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6  
ตำบลคลองจินดา 
อำเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม 
 

807,000 
 

 

2 
 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายอาจณรงค์ – วัดราษฎร์- 
หนองน้ำใส  หมู่ที่ 5, 6, 11     
ตำบลตลาดจินดา เชื่อมต่อ  ถนน
สายพระประโทน - บ้านแพ้ว     
ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม     
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
13,920  
ตารางเมตร   

สายอาจณรงค์ – วัด
ราษฎร์หนองน้ำใส  
หมู่ที่ 5, 6, 11     
ตำบลตลาดจินดา 
เชื่อมต่อ  ถนนสาย
พระประโทน –  
บ้านแพ้ว     
ตำบลคลองจินดา 
อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม     

๗,238,000  

      

 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายศาลตายาย หมู่ที่ 6 ตำบล 
อ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่, 
ตำบลท่าข้าม  อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
8,760   
ตารางเมตร   

สายศาลตายาย  
หมู่ที่ 6 ตำบล 
อ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ 
ตำบลบ้านใหม่, 
ตำบลท่าข้าม  
อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

4,243,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายซอยกระทุ่มล้ม 19   
หมู่ที่ 3, 4, 6, 7  ตำบลกระทุ่มล้ม   
เชื่อมต่อ ตำบลไร่ขิง อำเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
23,272  
ตารางเมตร   

สายซอย 
กระทุ่มล้ม 19   
หมู่ที่ 3, 4, 6, 7  
ตำบลกระทุ่มล้ม   
เชื่อมต่อ ตำบลไร่ขิง 
อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

11,574,000 
 

 

      

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.นครชัยศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกจิกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองท่าเรือ - บางพระ 
หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ 
เชื่อมต่อ ตำบลแหลมบัว อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 240 
เมตร  หนา 0.20 
เมตร 

สายเลียบคลอง
ท่าเรือ - บางพระ 
หมู่ที่ 4 ตำบล 
ศรีมหาโพธิ์ เชื่อมต่อ 
ตำบลแหลมบัว 
อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 
 

1,557,000 
 

 

2 
 
 
 

 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองชลประทาน  หมู่ที่ 2  
ตำบลศรีมหาโพธิ์  อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม     
 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 24 
เมตร 

ข้ามคลอง
ชลประทาน  หมู่ที่ 2  
ตำบลศรีมหาโพธิ์    
อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม   
   

2,260,000 
 

 

3 ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองทุ่งตาศักดิ์ 1  หมู่ที ่5  
ตำบลศรีมหาโพธิ์  อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม      
    

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  498  
เมตร 

เลียบคลองทุ่งตา
ศักดิ์ 1  หมู่ที ่5  
ตำบลศรีมหาโพธิ์    
อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม    
   

3,738,000 
 

 

4 ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองทุ่งตาศักดิ์ 2  หมู่ที ่5  
ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม   
 

ขนาดสูง  1.50  
เมตร  ยาว  789  
เมตร     

เลียบคลอง 
ทุ่งตาศักดิ์ 2   
หมู่ที ่5  ตำบล 
ศรีมหาโพธิ์  อำเภอ
นครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม   

4,408,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองบางออคร หมู่ที่ 1 ตำบล
ขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม   
 

ขนาดกว้าง  6.00  
เมตร  ยาว  7  
เมตร 

ข้ามคลองบางออคร 
หมู่ที่ 1 ตำบล 
ขุนแก้ว อำเภอ 
นครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม   

700,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองท่าเรือ - บางพระ   
หมู่ที ่5  ตำบลวัดละมุด   
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   
     
 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 24 
เมตร 

ข้ามคลองท่าเรือ - 
บางพระ  หมู่ที ่5  
ตำบลวัดละมุด   
อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม   

2,260,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองหลังเมรุ หมู่ที่ 1, 4 
ตำบลท่ากระชับ   
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 423  
เมตร       

เลียบคลองหลังเมรุ 
หมู่ที่ 1, 4 ตำบล 
ท่ากระชับ   
อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม   

3,245,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแฝก  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   
 

ขนาดสูง  1.50  
เมตร  ยาว  270  
เมตร   

เลียบคลอง  หมู่ที่ 4  
ตำบลดอนแฝก  
อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม   

1,555,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองขวาง หมู่ที่ 1, 2 ตำบล
ไทยาวาส  อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  222  
เมตร 

เลียบคลองขวาง  
หมู่ที่ 1, 2 ตำบล 
ไทยาวาส  อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

1,668,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลสัมปทวน  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 390 
เมตร   

เลียบคลอง  หมู่ที่ 2  
ตำบลสัมปทวน  
อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

2,922,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ  
อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   
 

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  438  
เมตร   

เลียบคลอง  หมู่ที่ 2  
ตำบลบางระกำ  
อำเภอนครชัยศรี   
จังหวัดนครปฐม   

3,285,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4  
ตำบลศีรษะทอง  อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว 801 
เมตร   

เลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 4  
ตำบลศีรษะทอง  
อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

6,086,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองสัมปทวน  หมู่ที่ 2  
ตำบลแหลมบัว  อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม       
 
 

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  
1,284  เมตร 

เลียบคลองสัมปทวน  
หมู่ที่ 2  ตำบล
แหลมบัว  อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม       

9,465,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองบางแก้วฟ้า 2  หมู่ที่ 1  
ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม     
      
 

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  198  
เมตร 

เลียบคลอง 
บางแก้วฟ้า 2   
หมู่ที่ 1  ตำบล 
บางแก้วฟ้า อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

1,489,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระเจดีย์ 
อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ  
ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน, 
ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม     
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
31,612  
ตารางเมตร 

สายหมู่ที่ 4 ตำบล
โคกพระเจดีย์ อำเภอ
นครชัยศรี เชื่อมต่อ  
ตำบลคลองจินดา  
อำเภอสามพราน, 
ตำบลดอนยายหอม 
อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 
 

15,740,000 
 

 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายวงพาด - ดอนมะขามเทศ   
หมู่ที ่4  ตำบลโคกพระเจดีย์ 
อำเภอนครชัยศรี  เชื่อมต่อ   
หมู่ที่ 6  ตำบลคลองจินดา    
อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
12,581  
ตารางเมตร   

สายวงพาด –  
ดอนมะขามเทศ   
หมู่ที ่4  ตำบล 
โคกพระเจดีย์ 
อำเภอนครชัยศรี  
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 6  
ตำบลคลองจินดา    
อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม   

6,510,000 
 

 

      

 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายคลองทางหลวง  หมู่ที่ 3  
ตำบลบางแก้ว  เชื่อมต่อ   
ตำบลท่ากระชับ, ตำบลขุนแก้ว  
อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
12,000  
ตารางเมตร 

สายคลองทางหลวง  
หมู่ที่ 3  ตำบล 
บางแก้ว  เชื่อมต่อ   
ตำบลท่ากระชับ, 
ตำบลขุนแก้ว  
อำเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 

4,743,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายเลียบคลองบางสะบ้า   
หมู่ที่ 3  ตำบลลานตากฟ้า   
เชื่อมต่อ ตำบลดอนแฝก อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม     
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 5,400 
ตารางเมตร 

สายเลียบคลอง 
บางสะบ้า หมู่ที่ 3  
ตำบลลานตากฟ้า   
เชื่อมต่อ ตำบล 
ดอนแฝก อำเภอ 
นครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม     

2,878,000 
 

 

      

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.กำแพงแสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหลังวัดราษฎร์ภิรมย์วราราม 
หมู่ที่ 3 ตำบลสระสี่มุม  
เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,932 เมตร    

สายหลังวัดราษฎร์
ภิรมย์วราราม  
หมู่ที่ 3 ตำบล 
สระสี่มุม เชื่อมต่อ 
ตำบลสระพัฒนา 
อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

8,653,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระทุ่ม 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลูกนก    
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม        
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,285 เมตร 

สายหมู่ที่ 3 ตำบล
หนองกระทุ่ม 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 
ตำบลทุ่งลูกนก    
อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม        

4,896,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายวัดไผ่รื่นรมย์ หมู่ที่ 4  
ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8   
ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม     
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 970 
เมตร      

สายวัดไผ่รื่นรมย์  
หมู่ที่ 4  
ตำบลทุ่งลูกนก 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8   
ตำบลทุ่งบัว อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

3,595,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหมู่ที่ 4, 5  ตำบลรางพิกุล  
เชื่อมต่อ  ตำบลทุ่งลูกนก   
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม    
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 765 
เมตร 

สายหมู่ที่ 4, 5  
ตำบลรางพิกุล  
เชื่อมต่อ   
ตำบลทุ่งลูกนก   
อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม    

2,850,000 
 

 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหมู่ที่ 6, 3  ตำบลรางพิกุล  
เชื่อมต่อตำบลทุ่งบัว   
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 4,980 
ตารางเมตร   

สายหมู่ที่ 6, 3  
ตำบลรางพิกุล  
เชื่อมต่อตำบลทุ่งบัว   
อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม   

2,522,000  

 
 



โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
(กว้างxยาวxหนา) 

สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 20 ตำบลทุ่งลูกนก     
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 
2,700 เมตร 

สายหมู่ที่ 7 ตำบล
ทุ่งบัว เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ 20 ตำบล 
ทุ่งลูกนก     
อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม   

9,655,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองชลประทาน 2 ซ้าย  
หมู่ที่ 12 ตำบลสระพัฒนา 
อำเภอกำแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม    
   
 

ขนาดกว้าง  6.00  
เมตร ยาว  20  
เมตร 

ข้ามคลอง
ชลประทาน 2 ซ้าย  
หมู่ที่ 12 ตำบล 
สระพัฒนา 
อำเภอกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

2,100,000 
 

 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหมู่ที่ 6, 7, 8 ตำบลสระพัฒนา 
เชื่อมต่อ ตำบลห้วยม่วง 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
17,070  
ตารางเมตร 

สายหมู่ที่ 6, 7, 8 
ตำบลสระพัฒนา 
เชื่อมต่อ  
ตำบลห้วยม่วง 
อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม   

8,786,000 
 

 

      

 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบล 
ทุ่งกระพังโหม  อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม      
   
 

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว 1,737  
เมตร 

เลียบคลอง หมู่ที่ 4 
ตำบลทุ่งกระพังโหม  
อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

12,388,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองหัวช้าง – บ้าน 
หนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 4, 2   
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน 
เชื่อมต่อ ตำบลลำเหย   
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
10,190   
ตารางเมตร 

สายบ้าน 
หนองหัวช้าง - บ้าน
หนองกระทุ่ม   
หมู่ที่ 4, 2   
ตำบลวังน้ำเขียว 
อำเภอกำแพงแสน 
เชื่อมต่อ  
ตำบลลำเหย  
อำเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม   

5,517,000 
 

 

      

 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหมู่ที่ 6  ตำบลห้วยขวาง  
อำเภอกำแพงแสน  เชื่อมต่อ   
ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม    
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 9,900 
ตารางเมตร   

สายหมู่ที่ 6  ตำบล
ห้วยขวาง  อำเภอ
กำแพงแสน  
เชื่อมต่อ   
ตำบลตาก้อง  
อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม    

5,256,000 
 

 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านลาดหญ้าไทร –  
บ้านสองห้อง  ตำบลห้วยขวาง         
อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบล
ห้วยพระ อำเภอดอนตูม       
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
34,320  
ตารางเมตร 

สายบ้าน 
ลาดหญ้าไทร –  
บ้านสองห้อง  ตำบล
ห้วยขวาง         
อำเภอกำแพงแสน 
เชื่อมต่อ  
ตำบลห้วยพระ 
อำเภอดอนตูม       
จังหวัดนครปฐม 

16,700,000 
 

 

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหมู่ที่ 4  ตำบลห้วยขวาง  
อำเภอกำแพงแสน  เชื่อมต่อ   
หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยพระ  อำเภอ
ดอนตูม  จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
15,648   
ตารางเมตร 

สายหมู่ที่ 4  ตำบล
ห้วยขวาง  อำเภอ
กำแพงแสน  
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 3  
ตำบลห้วยพระ  
อำเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม   

8,692,000 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.บางเลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกจิกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านคลองพิสมัย - บางภาษ ี 
หมู่ที ่4  ตำบลบางไทรป่า     
เชื่อมต่อ  ตำบลบางภาษี  อำเภอ
บางเลน  จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00 เมตร  
ระยะทางยาว  
700  เมตร 

สายบ้านคลองพิสมัย 
- บางภาษ ี หมู่ที ่4  
ตำบลบางไทรป่า     
เชื่อมต่อ  ตำบลบาง
ภาษ ี อำเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

4,683,000 
 

 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายเลียบคลองบางเลน หมู่ที่ 1 
ตำบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ 
เขตเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม 
 
 

ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 10,960 
ตารางเมตร   

สายเลียบคลองบาง
เลน หมู่ที่ 1 ตำบล
บางไทรป่า เชื่อมต่อ 
เขตเทศบาลตำบล
บางเลน อำเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม 

5,849,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 7 
ตำบลคลองนกกระทุง  
เชื่อมต่อ ตำบลลำพญา อำเภอ 
บางเลน จังหวัดนครปฐม    
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 473 
เมตร   
หนา 0.20 เมตร 

สายซอยประสาน
มิตร หมู่ที่ 7 ตำบล
คลองนกกระทุง  
เชื่อมต่อ ตำบลลำ
พญา อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

2,836,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองพาดหมอน หมู่ที่ 3 
ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม   
 

ขนาดกว้าง  6.00  
เมตร ยาว 18  
เมตร    

ข้ามคลองพาดหมอน 
หมู่ที่ 3  
ตำบลนิลเพชร 
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม   

1,875,000 
 

 

2 
 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองสระพังแพลอย หมู่ที่ 7 
ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม   
 

ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 18 
เมตร 

ข้ามคลองสระพังแพ
ลอย หมู่ที่ 7 ตำบล
นิลเพชร อำเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม   

1,989,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลลำพญา 
อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 9 เมตร   

ข้ามคลอง หมู่ที่ 8 
ตำบลลำพญา 
อำเภอบางเลน   
จังหวัดนครปฐม 

1,000,000 
 

 

      

 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองรางบัว หมู่ที่ 13 ตำบล
บางระกำ อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 10 
เมตร    

ข้ามคลองรางบัว  
หมู่ที่ 13  
ตำบลบางระกำ 
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

1,150,000 
 

 

2 
 

ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองประชาพัฒนาฝั่งเหนือ  
หมู่ที ่7  ตำบลบางระกำ อำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  345  
เมตร   

เลียบคลองประชา
พัฒนาฝั่งเหนือ   
หมู่ที ่7   
ตำบลบางระกำ 
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม   

2,586,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลา 
อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดสูง 2.50 
เมตร ยาว 360 
เมตร 

เลียบคลอง หมู่ที่ 5 
ตำบลบางปลา 
อำเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

3,904,000 
 

 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายวัดพุทธาราม หมู่ที่ 9, 14 
ตำบลบางปลา เชื่อมต่อ   
ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม   
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 8,475 
ตารางเมตร   

สายวัดพุทธาราม หมู่
ที่ 9, 14 ตำบลบาง
ปลา เชื่อมต่อ   
ตำบลบางระกำ 
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม   

4,466,000 
 

 

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหมู่ที่ 5, 13  ตำบลบางปลา  
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 3  ตำบลบางเลน 
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
10,800  
ตารางเมตร   

สายหมู่ที่ 5, 13  
ตำบลบางปลา  
เชื่อมต่อ  หมู่ที่ 3  
ตำบลบางเลน 
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม   

6,069,000 
 

 

      

 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลองชลประทาน สาย 2 
หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ 
ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม  
   
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
30,720   
ตารางเมตร 

สายเลียบคลอง
ชลประทาน สาย 2 
หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล 
เชื่อมต่อ ตำบล 
บางหลวง อำเภอ
บางเลน จังหวัด
นครปฐม 

15,252,000 
 

 

2 
 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายเลียบคลองคูเมือง ฝั่งตะวันตก 
หมู่ที่ 5, 11 ตำบลหินมูล       
เชื่อมต่อ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอ 
บางเลน จังหวัดนครปฐม   
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
24,120  
ตารางเมตร 

สายเลียบคลอง 
คูเมือง ฝั่งตะวันตก 
หมู่ที่ 5, 11 ตำบล
หินมูล  เชื่อมต่อ 
ตำบลไผ่หูช้าง 
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

14,475,000 
 

 

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลองคูเมือง หมู่ที่ 5, 11  
ตำบลหินมูล  เชื่อมต่อ     
ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 6,600 
ตารางเมตร 

สายเลียบคลอง 
คูเมือง หมู่ที่ 5, 11  
ตำบลหินมูล  
เชื่อมต่อ     
ตำบลไผ่หูช้าง 
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

3,641,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายวัดไผ่คอกวัว หมู่ที่ 11 ตำบล
บางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8   
ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม     
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
21,015  
ตารางเมตร   

สายวัดไผ่คอกวัว  
หมู่ที่ 11  
ตำบลบางเลน 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8   
ตำบลดอนตูม 
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

10,730,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหมู่ที่ 20 ตำบลบางหลวง 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หูช้าง 
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 3,180 
ตารางเมตร     

สายหมู่ที่ 20 ตำบล
บางหลวง เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 1  
ตำบลไผ่หูช้าง 
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

1,708,000 
 

 

      

 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลองคูเมือง หมู่ที่ 2 
ตำบลไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ   
หมู่ที่ 11 ตำบลหินมูล  
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม       
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร   

สายเลียบคลอง 
คูเมือง หมู่ที่ 2 
ตำบลไผ่หูช้าง 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11  
ตำบลหินมูล  
อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม       

3,150,000 
 

 

      

 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายเลียบคลองพาดหมอน 
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6   
ตำบลบัวปากท่า เชื่อมต่อ  
ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน   
จังหวัดนครปฐม  
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 
11,910 
ตารางเมตร 

สายเลียบคลอง 
พาดหมอน 
ฝั่งตะวันออก  
หมู่ที่ 6   
ตำบลบัวปากท่า 
เชื่อมต่อ  
ตำบลนิลเพชร 
อำเภอบางเลน   
จังหวัดนครปฐม 

7,990,000 
 

 

      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดอนตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหมู่ที่ 6, 11 ตำบลสามง่าม 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4, 5     
ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม    
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 
3,785 เมตร 

สายหมู่ที่ 6, 11 
ตำบลสามง่าม 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4, 5     
ตำบลลำลูกบัว 
อำเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม 

14,174,000 
 

 

      

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.พุทธมณฑล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาตามงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกจิกรรม 

(กว้างxยาวxหนา) 
สถานที่ดำเนินการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.  
เลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 8  ตำบล
คลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  
 
 

ขนาดสูง  2.00  
เมตร  ยาว  738  
เมตร   

เลียบคลองชัยขันธ์ 
หมู่ที่ 8  ตำบล 
คลองโยง  อำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

5,616,000 
 

 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายเลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 8 
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล   
เชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า  อำเภอ
นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  
9,090   
ตารางเมตร 

สายเลียบคลอง 
ชัยขันธ์ หมู่ที่ 8 
ตำบลคลองโยง 
อำเภอพุทธมณฑล   
เชื่อมต่อ ตำบล 
ลานตากฟ้า  อำเภอ
นครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม 

4,897,000 
 

 

      

 
 
 

๑๗ 


