สรุปปฏิทนิ /กําหนดการ
การติดตามสอดสองโครงการทีด่ ําเนินการในพืน้ ที่จังหวัดลําพูนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
ระหวางวันที่ 7,8,22,28,29 เมษายน 2564 และ 5,6 พฤษภาคม 2564
ที่

1

2
3

4
5

วัน/เดือน/ป/เวลา
ที่ออกติดตามสอดสอง

ลงพื้นที่/
สวนราชการ/
อําเภอ

วันพุธที่ 7
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.
เวลา 13.30 น.

อบต.ทุงหัวชาง
อําเภอทุงหัวชาง

วันพฤหัสบดีที่ 8
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 22
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.
เวลา 13.30 น.
วันพุธที่ 28
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 29
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.
เวลา 13.30 น.
เวลา 15.30 น.

6

7

วันพุธที่ 5
พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
เวลา 13.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 6
พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.
เวลา 13.30 น.
รวมทั้งหมด

อบต.บานปวง
อําเภอทุงหัวชาง
ทต.กอ
อําเภอลี้

โครงการตามแผน
ปฏิบตั ิราชการจังหวัดลําพูน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
-

โครงการ
ที่จะออกติดตามสอดสอง
โครงการ/กิจกรรมกลุมจังหวัด
โครงการงบประมาณเงินกู 400,000
ภาคเหนือตอนบน 1
ลานบาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ทีด่ ําเนินการในพืน้ ที่จังหวัดลําพูน
-

โครงการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่

รวมทั้งหมด
(จํานวนโครงการ)

1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

-

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

-

-

1 โครงการ

2 โครงการ

อบต.ปาพลู
อําเภอบานโฮง

-

-

-

2 โครงการ

2 โครงการ

ทต.หนองลอง
อําเภอเวียงหนองลอง
ทต.ปาซาง
อําเภอปาซาง

1 โครงการ

-

-

1 โครงการ

2 โครงการ

1 โครงการ

-

-

1 โครงการ

2 โครงการ

ทต.ทาสบชัย
อําเภอแมทา

-

-

-

1 โครงการ

1 โครงการ

ทต.ทากาศ
อําเภอแมทา
ทต.ทากาศ
อําเภอแมทา
ทต.มะเขือแจ
อําเภอเมืองลําพูน

-

-

-

1 โครงการ

1 โครงการ

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําเดือน เมษายน 2564
ณ หองประชุม ทต.ทากาศ อําเภอแมทา
1 โครงการ

1 โครงการ

ทต.บานธิ
อําเภอบานธิ
หองประชุมหริภุญชัย
ศาลากลางจังหวัดลําพูน
อําเภอเมืองลําพูน
หองประชุมหริภุญชัย
ศาลากลางจังหวัดลําพูน
อําเภอเมืองลําพูน

1 โครงการ

-

-

1 โครงการ

2 โครงการ

-

1 โครงการ

1 โครงการ

-

2 โครงการ

11 โครงการ

17 โครงการ

-

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําเดือน พฤษภาคม 2564
ณ หองประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลําพูน
4 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

ปฏิทิน/กําหนดการ
การติดตามสอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ในพื้นที่อําเภอทุงหัวชาง
วัน/เดือน/ป/เวลา
ที่ออกติดตาม
สอดสอง

ลงพื้นที่
สวนราชการ/
อําเภอ

1

วันพุธที่ 7
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.

องคการบริหาร
สวนตําบลทุงหัวชาง/
อําเภอทุงหัวชาง

-

2

วันพุธที่ 7
เมษายน 2564
เวลา 13.30 น.

องคการบริหาร
สวนตําบลบานปวง/
อําเภอทุงหัวชาง

-

ที่

หมายเหตุ

โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่จะออกติดตามสอดสอง/งบประมาณ/หนวยดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมกลุม จังหวัด
โครงการงบประมาณเงินกู
ภาคเหนือตอนบน 1
400,000 ลานบาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
-

-

โครงการที่ดําเนินการ ในพื้นที่อําเภอทุงหัวชาง ทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ แยกเปน
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการ/กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการงบประมาณเงินกู 400,000 ลานบาท ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
4. โครงการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชุดอุปกรณหองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมปนเด็ง
องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 1 ชุด/
งบประมาณ 30,700 บาท/
องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง
หนวยดําเนินการ
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ทองถิ่น ลพ.ถ.45-005 หมูที่ 4
บานหนองบัว – หมูที่ 2 บานหวยโปง
ตําบลบานปวง จํานวน 2 ชวง
มีพื้นที่ไมนอยกวา 22,427 ตารางเมตร
องคการบริหารสวนตําบลบานปวง
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 1 สายทาง/
งบประมาณ 7,290,000 บาท/
องคการบริหารสวนตําบลบานปวง
หนวยดําเนินการ

ปฏิทิน/กําหนดการ
การติดตามสอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ในพื้นที่อําเภอลี้
ที่
1

วัน/เดือน/ป/เวลา
ที่ออกติดตาม
สอดสอง

ลงพื้นที่
สวนราชการ/
อําเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 8
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.

เทศบาลตําบลกอ
อําเภอลี้

หมายเหตุ

โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข
1087 ตอน ลี้ - กอทุง ระหวาง กม.
31+875 – กม. 35+000/
งบประมาณ 45,000,000 บาท/
แขวงทางหลวงลําพูน
หนวยดําเนินการ
-

โครงการที่จะออกติดตามสอดสอง/งบประมาณ/หนวยดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมกลุม จังหวัดภาคเหนือ โครงการงบประมาณเงินกู 400,000
ตอนบน 1
ลานบาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
-

-

โครงการที่ดําเนินการ ในพื้นที่อําเภอลี้ ทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ แยกเปน
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการ/กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการงบประมาณเงินกู 400,000 ลานบาท ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
4. โครงการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานกอทุง หมูที่ 1 ตําบลกอ
จํานวน 7 ชวง มีพื้นที่ไมนอยกวา
3,200 ตารางเมตร
เทศบาลตําบลกอ
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 1 สายทาง/
งบประมาณ 1,995,000 บาท/
เทศบาลตําบลกอ
หนวยดําเนินการ

ปฏิทิน/กําหนดการ
การติดตามสอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ในพื้นที่อําเภอบานโฮง และอําเภอเวียงหนองลอง
ที่

1

วัน/เดือน/ป/เวลา
ที่ออกติดตาม
สอดสอง

ลงพื้นที่
สวนราชการ/
อําเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 22
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.

องคการบริหาร
สวนตําบลปาพลู/
อําเภอบานโฮง

โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
-

-

หมายเหตุ

โครงการ
ที่จะออกติดตามสอดสอง
โครงการ/กิจกรรมกลุม จังหวัดภาคเหนือ โครงการงบประมาณเงินกู 400,000
ตอนบน 1
ลานบาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
-

-

โครงการที่ดําเนินการ ในพื้นที่อําเภอบานโฮง ทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ แยกเปน
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการ/กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการงบประมาณเงินกู 400,000 ลานบาท ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
4. โครงการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุดอุปกรณหองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หวยหละ องคการบริหารสวนตําบลปาพลู
องคการบริหารสวนตําบลปาพลู
อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 1 ชุด/
งบประมาณ 30,700 บาท/
องคการบริหารสวนตําบลปาพลู
หนวยดําเนินการ
ซอมแซมสถานีสูบน้ําบานหวยหละ
หมูที่ 14 ตําบลปาพลู
องคการบริหารสวนตําบลปาพลู
อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
1 แหง/
งบประมาณ 1,516,000 บาท/
องคการบริหารสวนตําบลปาพลู
หนวยดําเนินการ

-2ที่

2

วัน/เดือน/ป/เวลา
ที่ออกติดตาม
สอดสอง

ลงพื้นที่
สวนราชการ/
อําเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 22
เมษายน 2564
เวลา 13.30 น.

เทศบาลตําบล
หนองลอง

โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
แมน้ําลี้ บานตนผึ้งหลายแกว
หมูที่ 8 ตําบลหนองลอง อําเภอเวียง
หนองลอง จังหวัดลําพูน/
งบประมาณ 10,000,000 บาท/
สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลําพูน
หนวยดําเนินการ

-

หมายเหตุ

โครงการ
ที่จะออกติดตามสอดสอง
โครงการ/กิจกรรมกลุม จังหวัดภาคเหนือ โครงการงบประมาณเงินกู 400,000
ตอนบน 1
ลานบาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
-

-

โครงการที่ดําเนินการ ในพื้นที่อําเภอเวียงหนองลอง ทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ แยกเปน
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการ/กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการงบประมาณเงินกู 400,000 ลานบาท ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
4. โครงการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-

ซอมแซมสถานีสูบน้ําบานทาหลุก 2
หมูที่ 4 บานทาหลุก
ตําบลหนองลอง เทศบาลตําบล
หนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง
จังหวัดลําพูน 1 แหง/
งบประมาณ 1,437,000 บาท/
เทศบาลตําบลหนองลอง
หนวยดําเนินการ

ปฏิทิน/กําหนดการ
การติดตามสอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ในพื้นที่อําเภอปาซาง
ที่

1

วัน/เดือน/ป/เวลา
ที่ออกติดตาม
สอดสอง

ลงพื้นที่
สวนราชการ/
อําเภอ

วันพุธที่ 28
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.

เทศบาลตําบล
ปาซาง/
อําเภอปาซาง

หมายเหตุ

โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพือ่
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน
งานไฟฟาสองสวาง ทางหลวง
หมายเลข 1156 ตอน สบทา – ทาลี่
ตําบลปากปอง ตําบลน้ําดิบ อําเภอปาซาง,
ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง
จังหวัดลําพูน
งบประมาณ 10,000,000 บาท/
แขวงทางหลวงลําพูน
หนวยดําเนินการ
-

โครงการ
ที่จะออกติดตามสอดสอง
โครงการ/กิจกรรมกลุม จังหวัดภาคเหนือ โครงการงบประมาณเงินกู 400,000
ตอนบน 1
ลานบาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
-

-

โครงการที่ดําเนินการ ในพื้นที่อําเภอปาซาง ทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ แยกเปน
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการ/กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการงบประมาณเงินกู 400,000 ลานบาท ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
4. โครงการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-

เสริมผิวพาราแอสฟลทติคอนกรีต
รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.18042
สายเลียบลําน้ําทา (ถนนกาญจนา
ภิเษก) บานปาซาง หมูที่ 1 ตําบลปาซาง
มีพื้นที่ไมนอยกวา 11,911 ตารางเมตร
เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน 1 สายทาง
งบประมาณ 5,303,000 บาท/
เทศบาลตําบลปาซาง
หนวยดําเนินการ

ปฏิทิน/กําหนดการ
การติดตามสอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ในพื้นที่อําเภอแมทา
วัน/เดือน/ป/เวลา
ที่ออกติดตาม
สอดสอง

ลงพื้นที่
สวนราชการ/
อําเภอ

1

วันพฤหัสบดีที่ 29
เมษายน 2564
เวลา 09.30 น.

เทศบาลตําบล
ทาสบชัย/
อําเภอแมทา

2

วันพฤหัสบดีที่ 29
เมษายน 2564
เวลา 13.30 น.

เทศบาลตําบล
ทากาศ/
อําเภอแมทา

3

วันพฤหัสบดีที่ 29
เมษายน 2564
เวลา 15.30 น.

เทศบาลตําบล
ทากาศ/
อําเภอแมทา

ที่

หมายเหตุ

โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
-

-

โครงการ
ที่จะออกติดตามสอดสอง
โครงการ/กิจกรรมกลุม จังหวัดภาคเหนือ โครงการงบประมาณเงินกู 400,000
ตอนบน 1
ลานบาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
-

-

-

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําเดือน เมษายน 2564
ณ หองประชุม เทศบาลตําบลทากาศ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

โครงการที่ดําเนินการ ในพื้นที่อําเภอแมทา ทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ แยกเปน
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการ/กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการงบประมาณเงินกู 400,000 ลานบาท ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
4. โครงการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.10008
บานจําตาเหิน หมูที่ 5 เชื่อมบานหลายสาย
หมูที่ 16 ตําบลทาสบเสา กวาง 4 เมตร ยาว
5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ที่ไมนอยกวา 20,000 ตารางเมตร
เทศบาลตําบลทาสบชัย อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน 1 สายทาง/
งบประมาณ 9,675,000 บาท/
เทศบาลตําบลทาสบชัย
หนวยดําเนินการ
กอสรางลานกีฬาสนามฟุตบอล
หมูที่ 6 บานทากาศ ตําบลทากาศ
เทศบาลตําบลทากาศ อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน 1 แหง
งบประมาณ 1,100,000 บาท/
เทศบาลตําบลทากาศ
หนวยดําเนินการ

ปฏิทิน/กําหนดการ
การติดตามสอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน และอําเภอบานธิ
วัน/เดือน/ป/เวลา
ที่ออกติดตาม
สอดสอง

ลงพื้นที่
สวนราชการ/
อําเภอ

1

วันพุธที่ 5
พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.

เทศบาลตําบล
มะเขือแจ/
อําเภอเมืองลําพูน

2

วันพุธที่ 5
พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น.

เทศบาลตําบล
บานธิ/
อําเภอบานธิ

ที่

โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
-

ปรับปรุงทางหลวงยานชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 1147
ตอนสันปาฝาย – หวยไซ ตําบลบาน
กลาง ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง
ลําพูน ,ตําบลบานธิ ตําบลหวยยาบ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
งบประมาณ 30,000,000 บาท/
แขวงทางหลวง
หนวยดําเนินการ
-

โครงการ
ที่จะออกติดตามสอดสอง
โครงการ/กิจกรรมกลุม จังหวัดภาคเหนือ โครงการงบประมาณเงินกู 400,000
ตอนบน 1
ลานบาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
-

-

-

-

-

โครงการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานสันคะยอม – อางแมตีบ
ลพ.ถ.21-010 หมูที่ 14 บานปาตึง
ตําบลมะเขือแจ กวาง 6 เมตร ยาว
1,250 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอยกวา
7,500 ตารางเมตร พรอมลูกรังไหลทาง
เทศบาลตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
1 สายทาง/
งบประมาณ 4,106,000 บาท/
เทศบาลตําบลมะเขือแจ
หนวยดําเนินการ
-

ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานสันมะนะ หมูที่ 10 – บาน
ชางเพี้ยน หมูที่ 7 รหัสทางหลวง
ทองถิ่น ลพ.ถ.14003 ตําบลบานธิ
กวาง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร
หนา0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
6,600 ตารางเมตร เทศบาลตําบลบานธิ
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 1 สายทาง
งบประมาณ 5,086,000 บาท/
เทศบาลตําบลบานธิ
หนวยดําเนินการ

-2หมายเหตุ

โครงการที่ดําเนินการ ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน และ อําเภอบานธิ ทั้งหมด จํานวน 3 โครงการ แยกเปน
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน
2. โครงการ/กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน
3. โครงการงบประมาณเงินกู 400,000 ลานบาท ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
จํานวน
4. โครงการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน

1 โครงการ
- โครงการ
- โครงการ
2 โครงการ

ปฏิทิน/กําหนดการ
การติดตามสอดสองโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน (สวนราชการ)
ที่

1

วัน/เดือน/ป/เวลา
ที่ออกติดตาม
สอดสอง

ลงพื้นที่
สวนราชการ/
อําเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 6
พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 น.

หองประชุม
หริภุญชัย
ศาลากลาง
จังหวัดลําพูน/
อําเภอเมืองลําพูน

โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
-

-

2

เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ

หองประชุม
หริภุญชัย
ศาลากลาง
จังหวัดลําพูน/
อําเภอเมืองลําพูน

โครงการ
ที่จะออกติดตามสอดสอง
โครงการ/กิจกรรมกลุม จังหวัดภาคเหนือ โครงการงบประมาณเงินกู 400,000
ตอนบน 1
ลานบาท
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริม
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุม คา/
งบประมาณ 61,312,000 บาท/
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน
หนวยดําเนินการ
โครงการพัฒนาผูประกอบการชุมชน
สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑผาทอ
จังหวัดลําพูน/
งบประมาณ 433,000 บาท/
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
หนวยดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน ประจําเดือน พฤษภาคม 2564
ณ หองประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลําพูน

โครงการที่ดําเนินการ ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน (สวนราชการ) ทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ แยกเปน
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการ/กิจกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการงบประมาณเงินกู 400,000 ลานบาท ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน
4. โครงการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-

-

