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สรุปผลการด าเนินงาน (งบอื่น)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานพาณิช 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบฯ ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านทุ่งปง หมู่ที่ 6 

830,000 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมู่บ้านโดย
วางท่อ PVC ช้ัน 8.5 
ความยาวรวม 12,000 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย 
 

 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านถ้้า  
หมู่ที่ 1 

1,835,000 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านถ้้า  
หมู่ที่ 1 

 

รวม 2,665,000     
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบฯ ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9  ซอย 9 

45,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัยและใช้
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 140 เมตร  
หนา 0.40 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 
ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.
ทุ่งกว๋าว 

 

รวม 45,000     
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบฯ ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7  หมู่ที่ 5 
 

63,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร   
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 125 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
ทางหลวงส้าหรับ อปท. 

 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 บ้านปง   
หมู่ที่ 7 
 

210,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 125 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
500 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงส้าหรับ อปท. 
 

 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังบ้านนายผัด  
พอใจ  บ้านทุ่งจี้  หมู่ที่ 8 
 

397,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 185 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 
744 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงส้าหรับ อปท. 
 

 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 5  บ้านแพะใหม่  
หมู่ที่ 12 
 

200,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380  
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
ทางหลวงส้าหรับ อปท. 
 

 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางนี,  
ซอยบ้านแต๋น   
หมู่ที่ 9 
 

155,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

- ซอยบ้านนางนี ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 60 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร 
- ซอยบ้านแตน ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 
ตารางเมตร และ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 10 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 40 ตารางเมตร 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
ทางหลวงส้าหรับ อปท. 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบฯ ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอย 2   
หมู่ที่ 1 

254,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.385 กิโลเมตร  
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมด 1,540 ตาราง
เมตร  หนา 0.04 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ส้าหรับ อปท. 

 

7 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตซอยบ้าน 
นายสว่าง  รู้เกณฑ์   
หมู่ที่ 2 

254,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.385 กิโลเมตร  
ผวิทางกว้าง 4.00 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมด 1,540 ตาราง
เมตร  หนา 0.04 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ส้าหรับ อปท. 

 

8 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยหน้าโรงเรียน  
หมู่ที่ 3 

254,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.385 กิโลเมตร  
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมด 1,540 ตาราง
เมตร  หนา 0.04 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ส้าหรับ อปท. 
 
 

 

9 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอย 6  หมู่ที่ 4 

154,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.210 กิโลเมตร  
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมด 840 ตาราง
เมตร  หนา 0.04 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ส้าหรับ อปท. 
 

 

10 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตซอยข้าง 
วัดทุ่งปง  หมู่ที่ 6 

254,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.385 กิโลเมตร  
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมด 1,540 ตาราง
เมตร  หนา 0.04 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ส้าหรับ อปท. 

 

11 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอย 2  หมู่ที่ 10 

94,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร  
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมด 520 ตาราง
เมตร  หนา 0.04 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ส้าหรับ อปท. 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบฯ ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

12 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอย 5  หมู่ที่ 11 

174,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเสน้ทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร  
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมด 1,000 ตาราง
เมตร  หนา 0.04 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ส้าหรับ อปท. 

 

13 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตซอยใต้วัด   
หมู่ที่ 13 

74,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.105 กิโลเมตร  
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมด 420 ตาราง
เมตร  หนา 0.04 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ส้าหรับ อปท. 

 

14 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ 
ซอย 4  หมู่ที่ 14 

254,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.385 กิโลเมตร  
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมด 1,540  
ตารางเมตร  หนา 0.04 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ส้าหรับ อปท. 

 

15 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้าม
ล้าเหมืองฝายสบนึงจุดข้าง
วัดทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 

287,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและป้องกัน
น้้าท่วมขัง 

ขนาด 1-กว้าง 2.40 เมตร   
สูง 1.60 เมตร  ยาว 6.00 
เมตร  พร้อมก้าแพงปากท่อ 
จ้านวน 1 แห่ง ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงส้าหรับ 
อปท. 

 

16 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่ง
น้้าฝายสบนึง  หมู่ที่ 5 

48,500 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและเพิ่ม
โอกาสในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

จ้านวน 3 จุด  ขนาดกว้าง 
2.40 เมตร  ยาว 3.50 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีด้าเนินการ 8.40 
ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.ทุง่กว๋าว  

 

17 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้้าล้า
เหมืองกลางฝายสบนึง   
บ้านทุ่งกว๋าว  หมู่ที่ 5 

60,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.60 เมตร   
สูง 1.70 เมตร  สูง 1.70 เมตร  
จ้านวน 2 จุด   รายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.
ทุ่งกว๋าว 

 

รวม 3,186,500     
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.4  แผนงานการเกษตร 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบฯ ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

1 ขุดเปิดทางน้้าเพื่อกักเก็บน้้า
ใช้อุปโภค บริโภค และน้้า
เพื่อการเกษตรเพื่อป้องกัน
ปัญหาภัยแล้งล้าเหมืองฮ่อง
ต้อง บ้านปลายนา หมู่ที่ 7 

144,400 เงินส้ารอง
จ่าย 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร   
ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี ่1.50 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 6,000 ลบ.ม. 

 

3 ขุดเปิดทางน้้าเพื่อกักเก็บน้้า
ใช้อุปโภค บริโภค และน้้า
เพื่อการเกษตรเพื่อป้องกัน
ปัญหาภัยแล้งล้าเหมืองบ้าน
ฮ่าง บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 

24,000 เงินส้ารอง
จ่าย 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร   
ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี ่1.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,000 ลบ.ม. 

 

4 ขุดเปิดทางน้้าเพื่อกักเก็บน้้า
ใช้อุปโภค บริโภค และน้้า
เพื่อการเกษตรเพื่อป้องกัน
ปัญหาภัยแล้งล้าน้้าตุ๋ย  
บ้านทุ่งปง หมู่ที่ 6 

108,000 เงินส้ารอง
จ่าย 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร   
ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ 1.50 
เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 4,500 ลบ.ม. 

 

5 ขุดเปิดทางน้้าเพื่อกักเก็บน้้า
ใช้อุปโภค บริโภค และน้้า
เพื่อการเกษตรเพื่อป้องกัน
ปัญหาภัยแล้งหน้าฝายทุ่งนา
หมาก บ้านถ้้า หมู่ที่ 1 

69,000 งบอ้าเภอ
เมืองปาน 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร   
ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี ่1.50 
เมตร และจ้างขุดเปิดทางน้้าด้วย
เครื่องจักร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
เมตร  ยาว 150 เมตร  ลึกเฉลี่ย  
1.50 เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,925 ลบ.ม. 

 

6 ขุดเปิดทางน้้าเพื่อกักเก็บน้้า
ใช้อุปโภค บริโภค และน้้า
เพื่อการเกษตรเพื่อป้องกัน
ปัญหาภัยแล้งหน้าฝาย
ทุ่งกว๋าว บ้านหัวทุ่ง  
หมู่ที่ 10 

125,000 งบอ้าเภอ
เมืองปาน 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

จ้างขุดเปิดทางน้้าด้วยเครื่องจักร 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 10 เมตร  ยาว 
350 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 
เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 5,250 ลบ.ม. 

 

7 ขุดเปิดทางน้้าเพื่อกักเก็บน้้า
ใช้อุปโภค บริโภค และน้้า
เพื่อการเกษตรเพื่อป้องกัน
ปัญหาภัยแล้งล้าน้้าตุ๋ย บ้าน
หัวทุ่ง หมู่ที่ 10 

53,000 งบอ้าเภอ
เมืองปาน 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

จ้างขุดเปิดทางน้้าด้วยเครื่องจักร 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร  ยาว 
300 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 
เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,250 ลบ.ม. 

 

รวม 523,400     
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบฯ ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริม
เหล็กฝั่งตะวันออกล้าเหมือง
แม่ตุ๋ย  บ้านทุ่งจี้  หมู่ที่ 8 

465,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและลด
การกัดเซาะของล้า
ห้วยแม่ตุ๋ย 

ขนาดฐานกว้าง 1.50 เมตร  
สูง 1.50 เมตร  ยาว 123 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.ทุ่งกว๋าว 
 

 

2 ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริม
เหล็กล้าเหมืองบ้านเฮี้ย   
หมู่ที่ 9  (จุดบ้านนายจ้าลอง   
สอดสี) 

55,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและลด
การกัดเซาะของล้า
เหมือง 

ขนาดฐานกว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  ยาว 15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ทุ่งกว๋าว 
 

 

3 ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริม
เหล็กล้าเหมืองบ้านเฮี้ย   
หมู่ที่ 9  (จุดสนามฟุตซอล) 

80,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและลด
การกัดเซาะของล้า
เหมือง 

ขนาดฐานกว้าง 1.50 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  ยาว 19 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ทุ่งกว๋าว 
 

 

4 ก่อสร้างพนังล้าเหมืองสบนึง 
บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 

1,825,000 งบอ้าเภอ
เมืองปาน 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและลด
การกัดเซาะของล้า
เหมือง 

ขนาดฐานกว้าง 1.525 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  ยาว 500 
เมตร  

 

5 ก่อสร้างพนังล้าเหมืองสบนึง 
บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 

1,829,000 งบอ้าเภอ
เมืองปาน 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและลด
การกัดเซาะของล้า
เหมือง 

ขนาดฐานกว้าง 1.525 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  ยาว 500 
เมตร อ้างอิงแบบมาตรฐานกรม
โยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย และป้าย
โครงการแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับงานก่อสร้างและให้มี
ข้อความ”เดินหน้าล้าปาง
สร้างสรรค์ ปันสุข” ขนาดป้าย 
2.40x3.60 เมตร 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบฯ ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

6 ก่อสร้างพนังล้าเหมืองสบนึง 
บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ 14 

1,649,000 งบอ้าเภอ
เมืองปาน 

ราษฎรมีน้้าส้าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและลด
การกัดเซาะของล้า
เหมือง 

ขนาดฐานกว้าง 1.525 เมตร   
สูง 1.50 เมตร  ยาว 450 
เมตร อ้างอิงแบบมาตรฐานกรม
โยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย และป้าย
โครงการแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับงานก่อสร้างและให้มี
ข้อความ”เดินหน้าล้าปาง
สร้างสรรค์ ปันสุข” ขนาดป้าย 
2.40x3.60 เมตร 

 

รวม 5,803,000     
 
 
 


