
ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน 
     เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
 -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลงั 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ไม่ด าเนิน 

การ 
1 โครงการปรับปรุงห้องเก็บ

ของเพ่ือจัดเก็บเอกสารงาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ
และงานจัดเก็บรายได้ 
 

ปรับปรุงห้องเก็บของเพ่ือจัดเก็บ
เอกสารงานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุและงานจัดเก็บรายได้ 

164,000 อบต.ป่าสัก กองช่าง 

  

  
 

รวมทั้งหมด 1 โครงการ 164,000       

 
 
 
 



แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ไม่ด าเนิน 

การ 
1 ก่อสร้างท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านป่าสักน้อย  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านป่าสักน้อย  

299,000 หมู่ที่ 12 บ้าน
ป่าสักน้อย 

กองช่าง  

  

 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13  
บ้านป่าสักน้อย  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านป่าสักน้อย  

499,500 หมู่ที่ 13 บ้าน
ป่าสักน้อย 

กองช่าง  
   

 

3 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล.
หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านป่าสักน้อย  

299,500 หมู่ที่ 13 บ้าน
ป่าสักน้อย 

กองช่าง  
   

 

4 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรโดยการลงหิน
คลุกภายในพื้นที่ต าบลป่าสัก  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรโดยการลงหิน
คลุกภายในพื้นที่ต าบลป่าสัก 

499,500 พ้ืนที่ต าบล 
ป่าสัก 

กองช่าง  
   

 

5 ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ 7 
บ้านดอยจ าปี  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเตาเผา
ขยะ หมู่ที่ 7 บ้านดอยจ าปี 

 

650,000 หมู่ที่ 7 บ้าน
ดอยจ าปี 

กองช่าง  
   

 



ล าดับ 
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ไม่ด าเนิน 

การ 
6 ก่อสร้างท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่2 บ้านแม่ค าหนองบัว 
สายทางซอย 3    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 บ้านแม่ค าหนองบัว สาย
ทางซอย 3    

286,500 หมู่ที่ 2 บ้าน
แม่ค าหนอง

บัว 

กองช่าง  
 

  

 

7 ก่อสร้างสะพาน คอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านดอยจ าปี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านดอยจ าปี 

399,500 หมู่ที่ 7 บ้าน
ดอยจ าปี 

กองช่าง  
   

 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด 
 

299,000 หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองบัวสด 

กองช่าง  
   

 
 

9 ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย 

299,000 หมู่ที่ 13 บ้าน
ป่าสักน้อย   

กองช่าง  
   

 

10 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
ปางหมอปวง ม.6   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านปางหมอปวง ม.6   
 

37,000 หมู่ที่ 6 บ้าน
ปางหมอปวง 

กองช่าง  
   

 



ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ไม่ด าเนิน 

การ 
11 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ภายในหมู่บ้านป่าแดด 
หมู่ที่ 4    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4    
 

480,000 หมู่ที่ 4 
บ้านป่าแดด 

กองช่าง  
 

 

 

 

12 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านป่าสัก
น้อย หมู่ที่ 13    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13    
 

30,000 

 

หมู่ที ่13 บ้าน
ป่าสักน้อย 

กองช่าง  
 

 

 

 

13 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านแม่ค า
หนองบัว หมู่ที่ 2    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านแม่ค าหนองบัว หมู่ที่ 2    
 

41,500 

 

หมู่ที ่2บ้าน
แม่ค าหนอง

บัว 

กองช่าง  
 

 

 

 

14 ก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านแม่ค าหนองบัว    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านแม่ค าหนองบัว   
  

299,000 

 

หมู่ที ่2บ้าน
แม่ค าหนอง

บัว 

กองช่าง  
 

 

 

 

15 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านดอยค า 
หมู่ที่ 10    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านดอยค า หมู่ที่ 10    
 

71,000 

 

หมู่ที่ 10 บ้าน
ดอยค า 

กองช่าง  
 

 

 

 



ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ไม่ด าเนิน 

การ 
16 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้านหนอง
บัวสด หมู่ที่ 5    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5    
 

40,000 หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองบวัสด 

กองช่าง  
 

 

 

 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้านดอยค า   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 บ้านดอยค า   
 

299,000 หมู่ที่ 10  
บ้านดอยค า 

กองช่าง  
 

 

 

 

18 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านสัน
มะเค็ด หมู่ที่ 9   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9   
 

88,000 หมู่ที่ 9 บ้าน
สันมะเค็ด 

กองช่าง  
 

 

 

 

19 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านป่าสัก
น้อย หมู่ที่ 12    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12    
 

99,000 หมู่ที่ 12 บ้าน
ป่าสักน้อย 

กองช่าง  
 

 

 

 

20 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านแม่
ค าใต้ หมู่ที่ 11    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านแม่ค าใต้ หมู่ที่ 11    
 

24,000 หมู่ที่ 11 บ้าน
แม่ค าใต้ 

กองช่าง  
 

 

 

 



ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ไม่ด าเนิน 

การ 
21 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้านดอยศรี
แก้ว หมู่ที่ 8    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8  
 
   

65,000 หมู่ที่ 8 บ้าน
ดอยศรีแก้ว 

กองช่าง  

  

 

22 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านป่าสัก
น้อย หมู่ที่ 3    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3    
 
 

25,000 หมู่ที่ 3  บ้าน
ป่าสักน้อย 

กองช่าง  

  

 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 1 
บ้านแม่ค าเกษตร    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทาง 
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ค าเกษตร    
 
 

299,000 หมู่ที่ 1 บ้าน
แม่ค าเกษตร 

กองช่าง  

  

 

รวมทั้งหมด 23 โครงการ 5,429,000       

 
 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการที่
ไม่ด าเนิน 

การ 
1 โครงการปรับปรุงต่อเติม

อาคารเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสัก
น้อย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่า
สักน้อย 

395,000 หมู่ที่ 3 
 บ้านป่าสัก

น้อย 

กองช่าง  
 
 
   

 

รวมทั้งหมด 1 โครงการ 395,000       

 
 
 
 


