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

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จ่ายจริง 
ผลลัพธ ์

(เชิงคุณภาพ) 
ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

1 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 9  หมู่ที่ 10   

200,000 199,000 ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาวรวม 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงส าหรับอปท. 

ก่อหนี้ผูกพัน 

2 โครงการวางระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ประปา
หมู่บ้าน บ้านทุ่งปง หมู่ที่ 6 
 

300,000 300,000 ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ 
และลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านประปาหมู่บ้าน 

ก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 5 
กิโลวัตต์ 

ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 500,000 499,000    
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จ่ายจริง 
ผลลัพธ ์

(เชิงคุณภาพ) 
ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 5 , 6/1 , 10/1 
, 12/2  หมู่ที่ 2 

200,000 199,000 ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ซอย 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 30 
เมตา หนา 0.15 เมตร ,ซอย 
6/1 กว้าง 3 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา  0.15 เมตร 
ซอย10/1 กว้าง 3 เมตร ยาว 
15 เมตร   หนา 0.15 เมตร ,
ซอย 12/2 กว้าง 3 เมตร ยาว 
20 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 399 ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงส าหรับ อปท. 

ก่อหนี้ผูกพัน 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 3 หมู่ที่ 4 

200,000 199,000 ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงส าหรับอปท. 

ก่อหนี้ผูกพัน 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายศักดิ์  เปิดช่อง, 
ซอยนายผัด  วาวแวว,  
ซอยนายมูล  เค็มมาก , 
ซอยนายสงวน  ใจช่วย   
หมู่ที่ 11 

200,000 200,000 ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

-  ซอยบ้านนายศักดิ์ เปิดช่อง กว้าง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-  ซอยนายผัด วาวแวว กว้าง 3 เมตร  
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-  ซอยนายมูล เค็มมาก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร   
-  ซอยนายสงวน ใจช่วย กว้าง 3 เมตร  
ยาว 35 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390 
ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน
ทางหลวงส าหรับอปท.    

ก่อหนี้ผูกพัน 

4 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติก ซอย 2, ซอย 5   
หมู่ที่ 12 

200,000 200,000 ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ระยะทาง 0.195 กิโลเมตร   
ผิวทางกว้าง 4.00  เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,200 
ตารางเมตร  หนา 0.04 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับ
อปท. 

ไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน  
(กันเงิน 

เบิกตัดปี) 

5 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า ซอย 2  หมู่ที่ 1 

200,000 199,500 ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 160 เมตร 

ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 100,000 997,500    
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จ่ายจริง 
ผลลัพธ ์

(เชิงคุณภาพ) 
ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างแนว
ป้องกันตลิ่งข้างบ้านนาย
น้อย แอบอุ่น หมู่ที่ 6 
 

400,000 400,000 สามารถแก้ปัญหา
น้ ากัดเซาะตลิ่งพัง
และปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร  
ยาว 30 เมตร   

ไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน  
(กันเงิน 

เบิกตัดปี) 

2 โครงการก่อสร้างพนัง
ป้องกันตลิ่งพังล าเหมืองทุ่งปง 
(หน้าศูนย์เด็กเล็ก) หมู่ที่ 7   
 

200,000 199,500 สามารถแก้ปัญหา
น้ ากัดเซาะตลิ่งพัง
และปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดฐานกว้าง 1.525 เมตร 
สูง 1.20 เมตร ยาว 65 เมตร 

ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 600,000 599,500    
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3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จ่ายจริง 
ผลลัพธ ์

(เชิงคุณภาพ) 
ผลผลิต(เชิงปริมาณ) หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ทางเดินเช่ือมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทุ่งกว๋าว 

300,000 225,500 นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างอาคารทางเดินเช่ือม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ทุ่งกว๋าว  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 105 
ตารางเมตร 

ก่อหนี้ผูกพัน 

รวม 300,000 225,500    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


