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ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบประมาณ 153,785,900 บาท 

 

ที ่  โครงการ หน่วย
ด าเนินการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายเงินแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จ านวน 3 โครงการ) งปม. 49,776,700 บาท 

1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดล าพูน (2 กิจกรรมย่อย) งปม. 2,046,100 บาท 

  1.1 กิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือลดหมอก
ควันและส่งเสริมฐานการพัฒนา
จังหวัดล าพูน 

สนง.ทสจ.ลพ 1,497,100 878,500.00 618,600 แล้วเสร็จ 

  1.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดโลกร้อน
และหมอกควัน  

สนง.พลังงาน  
จ.ล าพูน 

549,000 133,000.00 416,000 แล้วเสร็จ 

2  โครงการล าพูนเมืองสะอาดอย่าง
ยั่งยืน  

สนง.ทสจ.ลพ 1,140,600 773,837.30 366,762.70 แล้วเสร็จ 

3  โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน  าเพื่อป้องกัน
อุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดล าพูน (4 กิจกรรมย่อย) 
งปม. 46,590,000 บาท  

       

   3.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ าลี้ บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ 
1 ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอ บ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง  

จ.ล าพูน 

12,320,000 1,120,572.00 6,349,908 ขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี วงเงิน 
6,349,908 บาท 

  3.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ ากวง บ้านเวียงยอง หมู่ที่ 3 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน   

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง  

จ.ล าพูน 

7,500,000 1,602,118.40 3,933,882 ขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี วงเงิน 
4,705,600 บาท 
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ที ่  โครงการ หน่วย
ด าเนินการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายเงินแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
  

  3.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ าปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ต าบล
ท่าตุ้ม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง  

จ.ล าพูน 

22,750,000 4,369,399.50 11,185,600.50 ขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี วงเงิน 
11,185,600.50 

บาท 
  3.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม

แม่น้ าลี้บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ต าบลป่า
พลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง  

จ.ล าพูน 

4,020,000 2,990,000.00 0 แล้วเสร็จ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จ านวน 1 โครงการ) งปม. 2,802,100 บาท  

4  โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่นวัตกรรม
สร้างสรรค์ (4 กิจกรรม) งปม. 2,802,100 บาท 

       

  4.1  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (2 กิจกรรมย่อย) งปม. 
1,069,000 บาท 

สนง.พัฒนา
ชุมชน 

1,069,000    ยกเลิกกิจกรรม 

  4.2  กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

 สนง.
อุตสาหกรรม  

จ.ล าพูน 

449,500 449,500.00 0 แล้วเสร็จ 

   4.3 กิจกรรมเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ
พ้ืนเมืองด้วยนวัตกรรม 

 สนง.พาณิชย์  
จ.ล าพูน 

983,600 756,982.00 226,618 แล้วเสร็จ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (จ านวน 1 โครงการ) งปม. 1,721,300 บาท  

5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4 กิจกรรมย่อย) งปม. 
1,721,300 บาท 
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ที ่  โครงการ หน่วย
ด าเนินการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายเงินแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
  

  5.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน  
(ถ่ายทอดความรู้กระบวนการท า
เกษตรกรรมยั่งยืน การรับรอง
มาตรฐาน ระบบ PGS ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน) 

 สนง.เกษตร
และสหกรณ์ 

จ.ล าพูน 

239,000 130,556.00 108,444 แล้วเสร็จ 

  5.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการผลิตล าไยคุณภาพ 

 สนง.เกษตร  
จ.ล าพูน 

890,200 612,574.00 277,626 แล้วเสร็จ 

  5.3 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผัก
ปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน 

 สนง.เกษตร  
จ.ล าพูน 

324,100 256,478.00 67,622 แล้วเสร็จ 

  5.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ล าไยอบแห้งเนื้อสีทองและผลิตภัณฑ์
สุขภาพชุมชนจังหวัดล าพูน 

 สนง.
สาธารณสุข  

จ.ล าพูน 

268,000 251,680.00 16,320 แล้วเสร็จ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (จ านวน 1 โครงการ) งปม. 
40,200,000 บาท  

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
ล าพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา (4 กิจกรรม
ย่อย) งปม. 40,200,000 บาท 

       

  6.1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว (2 กิจกรรมย่อย) 
งปม. 2,700,000 บาท 

       

   (2) ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสาน
ประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก 

สนง.
วัฒนธรรม  
จ.ล าพูน 

1,200,000  1,180,000 ยกเลิกโครงการ 

  6.2 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับการ
ท่องเที่ยวบูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่า
ล าพูน (2 กิจกรรมย่อย) งปม. 10,500,000 บาท 
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ที ่  โครงการ หน่วย
ด าเนินการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายเงินแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
  

   (1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประดับ
ตกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) ในเขตเมือง
เก่าล าพูน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ
และสนับสนุนการท่องเที่ยว 

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ล าพูน 

2,900,000 2,850,000.00 0 แล้วเสร็จ 

   (2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม เสน่ห์
สีสันแห่งล าพูน  

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ล าพูน 

5,000,000    ขอกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
งบประมาณ 
4,192,600 บาท 

  6.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
จังหวัดล าพูน ค่าจ้างเหมาจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวผ่านสื่อป้ายในสนามบิน
เชียงใหม่ 

ส านักงาน
จังหวัดล าพูน 

2,000,000 588,000.00 1,372,000 ขอกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

งบประมาณ 
1,372,000 บาท 

   6.4 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว (2 กิจกรรมย่อย) งปม. 25,000,000 บาท 

       

   (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 
ตอนห้วยหญ้าไซ - ลี้ โดยการขยาย
ผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 
4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต ระหว่าง กม.50+850 - 
กม.51+770 ระยะทาง 920 เมตร  

 แขวงทาง
หลวงล าพูน 

15,000,000 2,024,700.00 11,473,300 ขอกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

งบประมาณ 
11,473,300 บาท 

   (2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 
1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง โดยการขยาย
ผิวจราจรจากเดิมกว้าง 6 เมตร เป็น
ทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 9 
เมตร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
ระหว่าง กม. 31+875 - กม. 
37+100 

 แขวงทาง
หลวงล าพูน 

     พ.ร.บ. โอน งปม. 
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ที ่  โครงการ หน่วย
ด าเนินการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายเงินแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (จ านวน 2 โครงการ) งปม. 50,285,800 บาท  

7   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง
จังหวัดล าพูน (จ านวน 3 กิจกรรม) งปม. 
3,285,800 บาท 

       

  7.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ความมั่นคงให้แก่ประชาชนและ
เยาวชนจังหวัดล าพูน  

ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดล าพูน 

1,555,000 1,225,000.00 330,000 แล้วเสร็จ 

  7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดล าพูน (มี 2 กิจกรรมย่อย) งปม. 
803,900 บาท 

       

  (1) วัยรุ่น วัยใส มีวินัย ใส่ใจท าดี สนง.พม.จ.
ลพ. 

596,700 553,545.00 43,155 แล้วเสร็จ 

  (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (จัดมหกรรมพ้ืนที่
สร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน) 

สนง.
สาธารณสุข 
 จ.ล าพูน 

207,200 207,200.00 0 แล้วเสร็จ 

   7.3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายทางสังคมให้แก่ประชาชนจังหวัดล าพูน (5 
กิจกรรมย่อย) งปม. 926,900 บาท 

       

    (1) สร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมาย
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  

สนง.ยุติธรรม  
จ.ล าพูน 

122,200    คืนเงิน
งบประมาณ 

   (2) พัฒนาเครือข่ายแกนน า
ครอบครัวและแกนน าชุมชนเฝ้าระวัง
เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  

 สนง.คุม
ประพฤติ จ.

ล าพูน 

109,700 109,700.00 0 แล้วเสร็จ 

   (3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 

 สนง.จัดหา
งาน 

 จ.ล าพูน 

255,000 154,800.00 100,200 แล้วเสร็จ 
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ที ่  โครงการ หน่วย
ด าเนินการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายเงินแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
  

   (4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน  

 สนง.จัดหา
งาน 

 จ.ล าพูน 

300,000 223,453.00 76,547 แล้วเสร็จ 

   (5) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
ยาเสพติด (จ้างเหมาท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่) 

 สนง.จัดหา
งาน จ.ล าพูน 

140,000 128,000.00 12,000 แล้วเสร็จ 

8   โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดล าพูน (4 
กิจกรรม) งปม. 47,000,000 บาท 

       

  8.1 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวง
ชนบท สายทาง ลพ 3017 แยกทาง
หลวงหมายเลข 106-บ้านนาทราย 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน โดยการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
เสียหาย ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวงชนบท

ล าพูน 

9,000,000 1,279,500.00 7,250,500 ขอกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

งบประมาณ 
7,250,500 บาท 

  8.2 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวง
ชนบท สาย ลพ 4056 แยกทาง
หลวงหมายเลข 1184 (กมที่ 
2+470) - บ้านห้วยไฟ (โครงการ
พระราชด าริลุ่มน้ าแม่อาว) อ าเภอป่า
ซาง จังหวัดล าพูน โดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย 
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 

แขวงทาง
หลวงชนบท

ล าพูน 

8,000,000 7,800,000.00 0 แล้วเสร็จ 

  8.3 ขยายผิวจราจรทางหลวง
หมายเลข 1147 ตอนสันป่าฝ้าย - 
ห้วยไซ จังหวัดล าพูน จากเดิมกว้าง 
2 ช่องจราจรทางหลวง กว้าง 9 
เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร 
กว้าง 12 เมตร และก่อสร้างอาคาร
ระบายน้ าในเขตทางหลวง เพ่ือ
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง ระหว่าง กม.

แขวงทาง
หลวงล าพูน 

15,000,000 13,423,769.73 451,230.27  แล้วเสร็จ 



7 
 

ที ่  โครงการ หน่วย
ด าเนินการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายเงินแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
  

4+150 - กม. 5+575  ระยะทาง 
1,425 เมตร 

  8.4 เสริมผิวจราจรผิวทางแบบ
แอสฟัลต์คอนกรีต และก่อสร้าง
อาคารระบายน้ าในเขตทางหลวง
หมายเลข 1189 ตอน ช่างเพ้ียน - 
บ้านธิ  จังหวัดล าพูน เพื่อแก้ปัญหา
น้ าท่วมขัง ระหว่าง กม. 8+305 - 
กม. 9+850 ระยะทาง 1,545 เมตร 

แขวงทาง
หลวงล าพูน 

15,000,000 14,089,099.90 239,900.10 แล้วเสร็จ 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

  9,000,000 5,559,292.65 3,440,707   

  
8 โครงการ (34 กิจกรรมย่อย)  

1 แผนบริหารงานจังหวัด 
  

139,385,900 62,831,257.48  
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ที ่ โครงการ หน่วย
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจ่ายเงิน
แล้ว 

(บาท) 

คงเหลือเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินเหลือจ่าย (โครงการ Y2) 

1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ 
กิจกรรมธนาคารพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นพืชอาหาร  และพืช
เศรษฐกิจ 

ศูนย์ขยายพันธุ์
พืชที่ 8 จังหวัด
ล าพูน 

2,000,000     คืนเงินงบประมาณ 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงจังหวัดล าพูน กิจกรรม
ผู้สูงอายุอุ่นใจ บริโภคถูกหลัก
อนามัยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค 

สนง.พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.
ล าพูน 

363,400 347,184.00 16,216 แล้วเสร็จ 

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้าง
และปรับปรุงบริเวณหน้าวัดพระ
ธาตุหริภุญชัย ตั้งแต่บริเวณสะพาน
ท่านางถึงบริเวณสะพานท่าขาม 
และเกาะกลางบริเวณแยกท่าขาม 
ถึงบริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง          
จ.ล าพูน 

2,610,700   1,950,000  ขอกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

งบประมาณ 
1,950,000 บาท 

4  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสู่
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมจัดซื้อเรือก าจัดผักตบชวา
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
การ 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง          
จ.ล าพูน 

6,780,000     ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านัก

งบประมาณ 

5  โครงฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
ป้องกนัอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัด
ล าพูน กิจกรรมก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าลี้บ้านท่าช้าง 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองล่อง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง          
จ.ล าพูน 

6,580,000   4,322,000 ขอกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

งบประมาณ 
4,322,000 บาท 
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ที ่ โครงการ หน่วย
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจ่ายเงิน
แล้ว 

(บาท) 

คงเหลือเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 
เชื่อมต่อบ้านทาปลาดุก หมู่ที่ 5 
ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
แม่ทา 

2,500,000      1,850,000  0 แล้วเสร็จ 

7 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองน้อย 
บ้านดอนมูล หมู่ 8 ต าบลบ้านปวง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง 

373,000 372,000 0 แล้วเสร็จ 

8 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 
ต าบลลี้ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ลี้ 

493,000 493,000 0 แล้วเสร็จ 

9 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ลี้ 

389,400 389,400 0 แล้วเสร็จ 

10 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านดง
หลวง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านวัง
หมุ้น ต าบลวังผาง อ าเภอเวียง
หนองล่อง จังหวัดล าพูน 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เวียงหนองล่อง 

491,000 491,000 0 แล้วเสร็จ 

รวม 10 โครงการ/กิจกรรม 22,580,500 3,595,400 6,288,216   
 


