
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4 391,000       หมู่ท่ี 3 กองช่าง

 เร่ิมจากบริเวณท่ีดินของ  เมตร ยาว 139 เมตร ต าบล

 นางสาวศรัณยา เปล่ียนน้อย หนองปากโลง

 กับพวก หมู่ท่ี 3

2  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3 589,000      หมู่ท่ี 3 กองช่าง

 บ้านนายทุม จันทวงษ์ ถึง บ้าน  เมตร ยาว 130 เมตร พร้อม ต าบล

 นายเปล่ียน บัวสมบูรณ์ พร้อม  รางท่อระบายน  า ค.ส.ล. หนองปากโลง

 รางระบายน  า ค.ส.ค. หมู่ท่ี 3

ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริการสาธารณะ

ล าดับท่ี
พ.ศ. 2566

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท่ี 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 387,000      หมู่ท่ี  1 กองช่าง

 ซอยดอนประดู่ 2 (ช่วงท่ี 2)  เมตร ยาว 71 เมตร พร้อม ต าบล

 พร้อมวางท่อระบายน  า ค.ส.ล.  วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด หนองปากโลง

 หมู่ท่ี 1  Ø 0.60 เมตร 

4  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4 478,000      หมู่ท่ี  8 กองช่าง

 เร่ิมจากบริเวณซอยบ้าน  เมตร ยาว 86 เมตร พร้อม ต าบล

 นางศรีสมัย ชมม่ิง ถึงบริเวณ  วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด หนองปากโลง

 ท่ีดินบ้านนางสาวอัษฎา พัดทอง  Ø 0.60 เมตร 

 พร้อมวางท่อระบายน  า ค.ส.ล.

 หมู่ท่ี 8

5  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  966,000       หมู่ท่ี  2 กองช่าง

 เลียบคลองรางจิกฝ่ังซ้าย  ระยะทาง 705 เมตร ต าบล

 หมูท่ี 2 หนองปากโลง

รวม 5 2,811,000   

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
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ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  โครงการวางท่อระบายน  า  วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด 4,210,000    หมู่ท่ี  9 กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ  Ø0.80 เมตร ระยะทาง ต าบล

 วัดทัพยายท้าว หมู่ท่ี 9 ต าบล  1,282 เมตร หนองปากโลง

 หนองปากโลง ถึง คลอง

 ระบายน  า หมู่ท่ี 15 ต าบล

 โพรงมะเด่ือ

2  โครงการวางท่อระบายน  า  วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด 320,000       หมู่ท่ี  3 กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณซอย  Ø0.40 เมตร ระยะทาง ต าบล

 บ้านนายเพียร ป้ันประดับ  128 เมตร หนองปากโลง

 หมู่ท่ี 3

รวม 2 4,530,000   

รวมท้ังส้ิน 7 7,341,000  
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        แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566


