
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณ 166,558,300 บาท 

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

1. ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน 

 
 

800,000 
 
 

700,000 

 

1,500,000 

3 -  
 
 
 
 
 

 

 

1,448,990 

 
 

1. กิจกรรมงานประเพณีสรงน ้าพระธาตุหริภุญชัย ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่าจัดซื้อ
จัดจ้ าง โดยวิธี  e-bidding ก าหนดยื่น เสนอราคา วันที่  31 มีนาคม 2566  
ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566 ถึง 4 พฤษภาคม 2566 

2. กิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่าง 
การก าหนดวันจัดงาน 

3. กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดล้าพูน ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 วงเงินในสัญญา 
1,448,990 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 51,010 บาท  ระยะเวลา
ด าเนินการ 118 วัน ก าหนดการจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณ 166,558,300 บาท 

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 
2. แขวงทางหลวงชนบท  

20,000,000 
 
 
 
 
 
 

18,000,000 

- 2  
19,980,000 

 
 
 
 
 
 

17,985,000 

 
1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายลพ.2031 แยกทางหลวง
หมายเลข 11 - บ้านใหม่ อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร                 
ลงนามในสัญญาเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2566 
วงเงินในสัญญา 19,980,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 20,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายเงินจ านวน 3,779,880 บาท 
ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 90  
 
2. กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ลพ. 3023 แยก ทล.106 
- บ้านหัวห้วย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน ระยะทาง 5.630 กิโลเมตร ลงนามใน
สัญญาเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2566 วงเงินใน
สัญญา 17,985,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 15,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายเงินจ านวน 17,985,000 บาท 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณ 166,558,300 บาท 

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

3 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ล าพูน 

 
1,772,500 

 
 
 

236,800 

2 -  
 
 
 
 

75,609.65 

 
1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดล้าพูน ตามหนังสือ ที่ ชม 0016/300 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการด าเนินโครงการฯ 
 
2. กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตรจังหวัดล้าพูน (Local to Global) ผลการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 
แ ล ะ เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น จ า น ว น  7 5 , 6 0 9 . 6 5  บ า ท  ส่ ง คื น เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  
จ านวน 161,190.35 บาท    



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณ 166,558,300 บาท 

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 
4.  ส านักงานเกษตรจังหวัด

ล าพูน 
 
 

768,000 
 
 
 
 

700,000 

2 -  
 

347,000 

 
 
1. กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP  
ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 347,000 บาท คงเหลือเงินจ านวน 
421 , 000  บาทจั ดก าร อบรม เ กษตรกร ที่ ไ ด้ รั บ ส มุดทะ เบี ยน เ กษตรกร  
(สมุดเล่มเขียว) ไปแล้ว จ านวน 2,100 คน  
 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดล้าพูน  
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดของงานและ
ราคากลาง 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณ 166,558,300 บาท 

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 
5. โครงการชลประทาน

ล าพูน 
 
 

15,000,000 
 
 
 
 
 
 

4,550,000 

- 2  
 

7,266,631.72 
 
 
 
 
 
 

3,304,604.18 

 
 
1. กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน ้าคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี ) ระยะท่ี 2 ความยาวรวม 
0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลเหมืองจี  อ้าเภอเมืองล้าพูน จังหวัดล้าพูน 
โครงการชลประทานล าพูน ด าเนินการเอง ในวงเงิน 14,414,217.05 บาท เงินเหลือ
จากการด าเนินงาน จ านวน 585,782.95 บาท ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 
7,266,631.72 บาท คงเหลือเงิน จ านวน 7,147,585.33 บาท ความคืบหน้าของ
งานคิดเป็นร้อยละ 60 
 
2. กิจกรรมก่อสร้างบ่อเก็บน ้า ขนาด 250 ลบ.ม. จ้านวน 3 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ 
ต้าบลหนองปลาสวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน  โครงการชลประทานล าพูน 
ด าเนินการเอง ในวงเงิน 4,546,636.78 บาท เงินเหลือจากการด าเนินงาน จ านวน 
3,363.22 บาท ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 3,304,604.18 บาท คงเหลือเงิน 
จ านวน 1,242,032.60 บาท ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 80 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณ 166,558,300 บาท 

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 
6. ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 

 
9,731,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,050,000 

1 1  
8,010,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,009 

 
1. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดล้าพูน ลงนามใน 
ใบสั่งจ้างเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2565 วงเงิน
ในใบสั่งจ้าง จ านวน 26,700 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 89 วัน  
ผลการด าเนินงาน ได้มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานในการลาดตระเวน จ านวน 300 คนๆ ละ 
26,700 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,010,000 บาท (ในระดับพื้นที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ านวน 
45 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน) (ในระดับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 
15 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการลาดตระเวน
ตามแผนงาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนเมษายน 2566 
 
2. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าในระดับพื นที่ (จ้างเหมาจัดท้าแนวกันไฟในพื นที่เสี่ยง 7 อ้าเภอ ระยะทางรวม 
ไม่น้อยกว่า 810 กม.) ลงนามในสัญญาเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 16 เมษายน 2566 วงเงินในสัญญา 4,000,009 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 49,991 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
จัดท าแนวกันไฟ 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณ 166,558,300 บาท 

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

7. ส านักจัดการป่าไม้ที่ 1 
เชียงใหม่ 

 

2,250,000 

- 1   

ก่อสร้างฝายถาวร ในพื นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติ โครงการจากกรมป่าไม้แล้ว 
จ้านวน 30 แห่ง ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดของงานและราคากลาง 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณ 166,558,300 บาท 

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 
8. ส านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดล าพูน 
 

10,500,000 
 
 
 

19,000,000 
 
 
 

7,500,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 6  
 
 
 
 
 
 
 
 

5,871,875.47 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน ้าแม่ขนาด บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ 8 ต้าบลทากาศ 
อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ความยาว 350 เมตร คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน
เดือนเมษายน 2566 ระยะเวลาด าเนินการ 270 วัน 
 
2. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าลี  บ้านวังหมุ้น หมู่ที่  7 ต้าบลวังผาง 
อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน ความยาว 475 เมตร คาดว่าจะลงนามในสัญญา
ภายในเดือนเมษายน 2566 ระยะเวลาด าเนินการ 360 วัน 
 
3. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าปิง บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ 12 ต้าบลน ้าดิบ 
อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน ความยาว 150 เมตร  ลงนามในสัญญาเม่ือวันที่ 27 
กุมภาพันธ์  2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่  24 พฤศจิกายน 2566 วงเงินในสัญญา 
5,871,875.47 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1,628,124.53 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 270 วัน ผลการด าเนินงาน อยูร่ะหว่างการเตรียมทิ้งหิน 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

 โครงการตามแผนปฏบิัติราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณ 166,558,300 บาท 

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 
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4. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าทา บ้านทาร้องเรือ หมู่ที่ 6 ต้าบลทาสบเส้า 
อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ความยาว 450 เมตร  ลงนามในสัญญาเม่ือวันที่                   
28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 วงเงินในสัญญา 
8,980,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 4,520,000 บาท ระยะเวลา
ด าเนินการ 270 วัน ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการขุดดินปรับระดับสันเขื่อน 
 
5. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้ากวง บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่ 6 ต้าบลเวียงยอง 
อ้าเภอเมืองล้าพูน จังหวัดล้าพูน ความยาว 300 เมตร  ลงนามในสัญญาเม่ือวันที่                
1 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 มกราคม 2567 วงเงินในสัญญา 14,900,000 บาท 
เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 100,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 330 วัน 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการขุดดินปรับระดับด้วยเครื่องจักร 
 
6. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าลี  บ้านดงขี เหล็ก หมู่ที่ 5 ต้าบลศรีเตี ย 
อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน ความยาว 300 เมตร คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน
เดือนเมษายน 2566 ระยะเวลาด าเนินการ 270 วัน  

 


