
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ 185,546,000 บาท 

( ข้อมลู วันที่ 31 มีนาคม 2564 ) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

1. ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดล าพูน 

 
 
 

10,000,000 
 
 
 

10,000,000 
 
 
 
 

10,000,000 

- 3  โครงการที่ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ 
ดังนี้ 
 
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าลี้ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ที่ 8 ต้าบลหนอง
ล่อง อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน ท ำสัญญำเม่ือวันที่ 24 มีนำคม 2564 ส้ินสุด
สัญญำ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้ำง 8,749,000 บำท เงินเหลือ
จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 1,251,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินกำร 240 วัน 
2. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าธิ บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3 ต้าบลบ้านธิ อ้าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล้าพูน ท ำสัญญำเม่ือวันที่ 25 มีนำคม 2564 สิ้นสุดสัญญำ วันที่ 20 
พฤศจิกำยน 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้ำง 7,250,000 บำท เงินเหลือจำกกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 2,750,000 บำท ระยะเวลำด ำเนินกำร 240 วัน 
3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าทา บ้านทาสบเส้า หมู่ที่ 1 ต้าบลสบทา 
อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ท ำสัญญำเม่ือวันที่ 18 มีนำคม 2564 สิ้นสุดสัญญำ วันที่ 
13 พฤศจิกำยน 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้ำง 9,825,000 บำท เงินเหลือจำกกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 175,000 บำท  



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ 185,546,000 บาท 

( ข้อมลู วันที่ 31 มีนาคม 2564 ) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

2. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ล าพูน 

 

1,000,000 

 

3,315,800 

 

 

500,000 

3 -   

302,240.00 

 

634,642.00 

เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมล้าพูนเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาดอย่างยั่งยืน ปี 2564 เบิกจ่ำยแล้ว 697,760 บำท 
คงเหลือเงิน 302,240 บำท 

2. กิจกรรมป้องกันและแก้ ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจั งหวัดล้าพูน ปี  2564  
เบิกจ่ำยแล้ว 634,642 บำท คงเหลือเงิน 2,681,158 บำท 

อยู่ระหว่างท า TOR จ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาการจัดท้าสวนพฤกษาศาสตร์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์
พืชพ้ืนถิ่นของจังหวัดล้าพูน 

3. ศูนย์ป่าไม้ล าพูน  

750,000 

 

800,000 

- 2 - อยู่ระหว่างจัดท า TOR จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ก่อสร้างฝายถาวร ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว 
จ้านวน 10 แห่ง 

2. ก่อสร้างแนวกันไฟแบบป่าเปียก ในพ้ืนที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรม
ป่าไม้แล้ว จ้านวน 10 แห่ง 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ 185,546,000 บาท 

( ข้อมลู วันที่ 31 มีนาคม 2564 ) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

4. ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน 

 

211,900 

 

 

2,000,000 

2 - - อยู่ระหว่างยืมเงิน จ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพและได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด  

อยู่ระหว่าง E - Bidding จ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
ภายในพ้ืนที่จังหวัดล้าพูน  

5. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ล าพูน 

 

3,057,200 

 

325,500 

 

700,000 

3 - - อยู่ระหว่างการอบรม จ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้  
- กิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร  
 

อยู่ระหว่างการ E - Bidding จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้  
1 .กิจกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอพ้ืนเมืองและหัตถ
อุตสาหกรรม  
2. กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลและขยายตลาดสู่สากล  



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ 185,546,000 บาท 

( ข้อมลู วันที่ 31 มีนาคม 2564 ) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

6. ส านักงานจังหวัดล าพูน  

600,000 

 

200,000 

2 - - อยู่ระหว่างท า TOR และหาตัวผู้รับจ้าง จ านวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. ค่าจ้างเหมาการจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ.2564 

2. ค่าจ้างเหมาการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

7. แขวงทางหลวงจังหวัด
ล าพูน 

 

10,000,000 

 

 

 

5,000,000 

 

- 6 - กิจกรรมที่ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสง
สว่าง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ –ก้อทุ่งระหว่าง กม.0+000 - กม.37+000 
(เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 สิงหาคม 
2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 9,989,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 11,000 บาท  

2. กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้้าท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 
106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ต้าบลอุโมงค์ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 สิงหาคม 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 
4,600,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 400,000 บาท  



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ 185,546,000 บาท 

( ข้อมลู วันที่ 31 มีนาคม 2564 ) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

10,000,000 

 

 

 

10,000,000 

 

 

 

 

20,000,000 

 

 

 

3. กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสง
สว่าง ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี่ ต้าบลปากป่อง ต้าบลน้้าดิบ อ้าเภอ
ป่าซาง, ต้าบลวังผาง อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 สิงหาคม 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 9 ,989,022 
บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 10,978 บาท 

- กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 1087 
ตอน ลี้ –ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.31+875 - กม.35+000. มีเงินเหลือจ่ายจากการปรับ
ค่าใช้จ่ายโครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจุบัน อาทิ Factor F มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ปรับลดงบประมาณ จาก 45.00 ลบ คงเหลือ 25.00 ลบ ทั้งนี้ 
ยังคงมีปริมาณงานและผลผลิตเท่าเดิมคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 5 พ.ค. 64 ใช้
เวลาด้าเนินการ 150 วัน คาดว่าแล้วเสรีจภายในเดือน ต.ค. 64 

- กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวง
หมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ต้าบลทางสบเส้า อ้าเภอแม่ทา ต้าบลศรีบัวบาน  
ต้าบลป่าสัก อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างวันที่ 8 เมษายน 2564  
ระยะเวลาด้าเนินการ 150 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายน2564 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ 185,546,000 บาท 

( ข้อมลู วันที่ 31 มีนาคม 2564 ) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

30,000,000 

 

- กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - 
ห้วยไซ ต้าบลบ้านกลาง ต้าบลมะเขือแจ้ อ้าเภอเมือง ต้าบลบ้านธิ ต้าบลห้วยหยาบ 
อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. 
จังหวัดล้าพูน) ให้ความเห็นชอบการปรับรายละเอียด ลว. 9 ก.พ.64 

8. ส านักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดล าพูน 

 
 

525,600 
 
 

1,700,000 

2 - - ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน เบิกจ่ายแล้วจ้านวน 
500,600 มีเงินเหลือจ่าย 25,000 บาท  
อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาการอุทธรณ์ จ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล้าพูนในห้วงฤดูท่องเที่ยว  

9. ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน 

 
 

750,000 
 
 

700,000 

2 - - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้้าพระธาตุหริภุญชัย 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.จังหวัดล าพูน) อนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (กิจกรรมย่อย) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ 185,546,000 บาท 

( ข้อมลู วันที่ 31 มีนาคม 2564 ) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

10. ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน 

 
250,000 

1 - - อยู่ระหว่างการยืมเงินเพื่อด าเนินกิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 มีนาคม 2564 

- กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานศึกษา  

 

11. ส านักงานแรงงานจังหวัด
ล าพูน 

 
200,000 

1 - - อยู่ระหว่างการยืมเงินเพื่อด าเนินกิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 มีนาคม 2564 

- กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานประกอบการ 

 

12. ที่ท าการปกครองจังหวัด
ล าพูน 

 

460,000 

1 - - อยู่ระหว่างการยืมเงินเพื่อด าเนินกิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 มีนาคม 2564 

- กิจกรรมการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน  

 

13. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 

 

500,000 

1 - - อยู่ระหว่างการยืมเงินเพื่อด าเนินกิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 มีนาคม 2564 

- กิจกรรมสนับสนุนการจัดวันมหกรรมล้าพูนรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER 
ONE และการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนกลาง 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการจังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดอืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ 185,546,000 บาท 

( ข้อมลู วันที่ 31 มีนาคม 2564 ) 

ที ่ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แยกประเภทโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า งบด าเนินงาน งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 

/เบิกจ่าย 

14. แขวงทางหลวงชนบท
ล าพูน 

 

800,000 

- 1 - ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว  

-กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทสายลพ.2031 - บ้านใหม่ 
อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ลงนามในสัญญา วันที่ 16 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 
25 เมษายน 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 7,580,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง  
420,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,137,000 บาท คงเหลือเงิน 6,443,000 บาท 

 - เบิกเงินล่วงหน้า 15 % = 1,137,000 

 - อยู่ระหว่างส่งเอกสารตรวจสอบเบิกเงิน งวดที่ 4 จ้านวน 1,174,500 บาท 

 


