
การติดตาม ความกาวหนา และสอดสองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน 

 

--------------------------------------- 

 

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดลําพูนโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน  ไดประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป  2562  ของจังหวัดลําพูน ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณจากงบจังหวัดและงบกลุมจังหวัด  เพ่ือติดตามการดําเนินงาน ความกาวหนา

โครงการ โดยไดลงพ้ืนท่ีติดตามสอดสอง  ในชวงเดือนมีนาคม และสิงหาคม 2563  และไดจัดทําสรุปผลการติดตามสอดสองการดําเนินงานตามโครงการสรุปไดตาม

เอกสารแนบทายนี้ 

    

 

 

 



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

1 อําเภอ วันพฤหัสบดีที่ 1 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมืองลําพูน สิงหาคม 2562 ของประชาชนจังหวัดลําพูน 

เวลา 09.00 น. กิจกรรม การพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานและชุมชน

และเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน 

   1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาเสา หมูที่ 9 ตําบลอุโมงค 2,730,000 1,951,000 779,000 หจก.ภูพิสิฐ ประกวดราคา 9 ก.พ.62 12 เม.ย. 62 - โครงการแลวเสร็จ
อําเภอเมืองลําพูน ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,555 เมตร หนา 0.15 เมตร ( 40 %) พาณิชย อิเล็กทรอนิกส 100 %
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,665 ตารางเมตร (e-biddin) - ไมมีปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ

ลว. 8 มิ.ย. 62

เลขที่ 05/2562

สัญญาจาง 

สรุปผลการออกสอดสองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน  (ครั้งที่ 2)

(ระหวางวันที่ 1, 2, 8, 9  สิงหาคม 2562)

ที่ อําเภอ

ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน อําเภอบานธิ อําเภอแมทา อําเภอปาซาง  อําเภอบานโฮง อําเภอลี้ และอําเภอทุงหัวชาง

วัน/เดือน/ป

โครงการ

2 อําเภอ วันพฤหัสบดีที่ 1 2.1 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวสินคาบริการและผลผลิตภัณฑที่สําคัญ

บานธิ สิงหาคม 2562 ของจังหวัดลําพูน

เวลา 10.00 น. กิจกรรม การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหลงทองเที่ยว

       2.1.1 กอสรางบานวัฒนธรรมไตยอง ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ 4,190,000 3,255,000 205,000 บ.ดามพหัสดินทร ประกวดราคา 30 เม.ย.62 27 ต.ค. 62 - ผูรับจาง

( 6.3 %) จํากัด อิเล็กทรอนิกส ยังไมเขาดําเนินการ

(e-biddin) 0 %
       2.1.2 กอสรางบานวัฒนธรรมไตยวน ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ 3,460,000 3,629,000 561,000 บ.ดามพหัสดินทร ประกวดราคา 30 เม.ย.62 27 ต.ค. 62 ผูรับจาง

( 15.46 %) จํากัด อิเล็กทรอนิกส ยังไมดําเนินการ

(e-biddin) 0 %
2.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนจังหวัดลําพูน 

กิจกรรม โครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานชุมชนและเพื่อขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอบานธิ

       2.2.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมูบาน 5,000,000 3,800,000 1,200,000 หจก.ธนะชัย ประกวดราคา 22 ก.พ.62 22 ก.ค. 62 - ดําเนินการไปแลว

สันมะนะ - ชางเพี้ยน ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ ขนาดกวาง 6 เมตร  (31.58%) แอสโซซิเอท อิเล็กทรอนิกส 90%

ยาว 1,140 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอมไหลทางลูกรังกวาง จ.เชียงราย (e-biddin) - เหลือ 200 ม.

ขางละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย ไมนอยกวา 6,840 ตารางเมตร - เรงรัด 3 ครั้ง

สัญญาจาง 

เลขที่ 4/2562

ลว.  22 ก.พ. 62ขางละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย ไมนอยกวา 6,840 ตารางเมตร - เรงรัด 3 ครั้ง

- แจงสงวนคาปรับ

ลว.  22 ก.พ. 62



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

3 อําเภอ วันพฤหัสบดีที่ 1 3.1 โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาภัยแลงและอุทกภัย

แมทา สิงหาคม 2562 และเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

เวลา 14.00 น. กิจกรรม การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่อําเภอแมทา

       3.1.1 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลําเหมืองกลาง 3,300,000 2,610,000 690,000 หจก. บานทา ประกวดราคา 5 ก.พ. 62 4 มิ.ย. 62 - โครงการแลวเสร็จ
หมูที่ 6 บานทารองเรือ ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา ขนาดกวาง (26.44%) การกอสราง อิเล็กทรอนิกส 100 %
1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร จังหวัดลําพูน (e-biddin) - มีปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ

4 อําเภอ วันศุกรที่ 2 4.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปาซาง สิงหาคม 2562 ของประชาชนจังหวัดลําพูน

2

ที่ อําเภอ

สัญญาจาง 

เลขที่ 15/2562

วัน/เดือน/ป

ปาซาง สิงหาคม 2562 ของประชาชนจังหวัดลําพูน

เวลา 09.00 น. กิจกรรม การพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานชุมชน

เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตในพื้นที่ อําเภอปาซาง 
        4.2.1 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญบานสันปาฮัก หมูที่ 11 2,788,000 - - - - - - - ยังไมไดเริ่ม
 ตําบลน้ําดิบ อําเภอปาซาง ดําเนินการ

- อยูระหวางให

คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ

พิจารณาผลการ

จัดซื้อจัดจาง 

เนื่องจาก

มีผูอุทธรณ

ผลการจัดซื้อจัดจาง



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

5 อําเภอ วันศุกรที่ 2 5.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บานโฮง สิงหาคม 2562 ของประชาชนจังหวัดลําพูน

เวลา 13.30 น. กิจกรรม การพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานชุมชนและ

เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอบานโฮง

      5.1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบฝงน้ําลี้ตําบลศรีเตี้ย) 4,562,000 3,049,001 1,512,999 บ.สุภาพนา จํากัด ประกวดราคา 2 พ.ค. 62 30 ก.ค. 62 - โครงการแลวเสร็จ
ต.ศรีเตี้ย อ.บานโฮง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร (49.6%) อิเล็กทรอนิกส 100 %

(e-biddin) - มีปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ

6 อําเภอลี้ วันพฤหัสบดีที่ 28 6.1 โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาภัยแลงและอุทกภัย

มีนาคม 2562 และเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

วัน/เดือน/ป

ที่ อําเภอ

3

มีนาคม 2562 และเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

เวลา 13.30 น. กิจกรรม การพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่อําเภอลี้

         6.1.1 ขุดสระเก็บน้ําเพื่อการเกษตรหวยน้ําดั้น บานกอจอก หมูที่ 3 1,761,000 1,190,000 571,000 หจก.สมปรีชา ประกวดราคา 23 ม.ค. 62 23 พ.ค. 62 - ผูรับจาง
ตําบลกอ มีปริมาณดินไมนอยกวา 33,325 ลูกบาศกเมตร (47.99%) คอนสตรัคชั่น อิเล็กทรอนิกส ยังไมดําเนินการ

(e-biddin) 0%

- อําเภอแจง

ยกเลิกสัญญา

เมื่อ 19 ก.ค.62

ขณะนี้ อยูระหวาง 

ผวจ อนุมัติ
6.2 โครงการพัฒนาการทองเที่ยว สินคาบริการและผลิตภัณฑที่สําคัญของ

จังหวัดลําพูน

กิจกรรม การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหลงทองเที่ยว

       6.2.1 กอสรางหองน้ําสําหรับบริการนักทองเที่ยว ตําบลกอ อําเภอลี้ 717,000 695,000 22,000 หจก. วินทิตย ประกวดราคา 4 มี.ค. 62 17 มิ.ย. 62 - โครงการแลวเสร็จ

ขนาดกวาง 6.20 เมตร ยาว 15.20 เมตร (3.17%) วัสดุภัณฑ อิเล็กทรอนิกส 100 %

(e-biddin) - มีปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ

ลว. 4 มี.ค 62

สัญญาจาง 

เลขที่ 28/2562

ลว. 23 ม.ค 62

สัญญาจาง 

เลขที่ 34/2562

โครงการ



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

7 อําเภอ วันศุกรที่ 8 7.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

ทุงหัวชาง สิงหาคม 2562 กิจกรรม การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่อําเภอทุงหัวชาง

เวลา 13.30 น.        7.1.1 จัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลทุงหัวชาง 1,725,800 1,660,000 65,800 หจก.มนรุงเรือง ประกวดราคา 28 ธ.ค.61 27 พ.ค. 62 - ดําเนินการ
อําเภอทุงหัวชาง พื้นที่ดําเนินการ จํานวน 16 ไร 3 งาน 93 ตารางวา (3.96%) กอสราง อิเล็กทรอนิกส ไปแลว

(e-biddin) 30 %

- แจงสงวนคาปรับ/

อําเภอเรงรัด

ดําเนินการแลว

- มีปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ

8 สวนราชการ วันศุกรที่ 9 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน 

วัน/เดือน/ป

สัญญาจาง 

เลขที่  26/2562

ลว. 28 ธ.ค 61

4

ที่ อําเภอ

8 สวนราชการ วันศุกรที่ 9 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน 

ณ หองประชุม สิงหาคม 2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หริภุญชัย เวลา 09.00 น. 8.1 โครงการปรับปรุงและฟนฟูคุณภาพคูเมืองเกา 5,000,000 - - - ประกวดราคา 22 ธ.ค.57 20 มิ.ย. 58 - โครงการแลวเสร็จ

ศาลากลาง อิเล็กทรอนิกส 100 %

จังหวัดลําพูน (e-biddin)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

8.2 โครงการปรับปรุงและฟนฟูคุณภาพคูเมืองเกา (ระยะที่ 2) 9,850,000 - - - ประกวดราคา 23 ม.ค 59 20 ก.ค. 59 - โครงการแลวเสร็จ

อิเล็กทรอนิกส 100 %

(e-biddin)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

8.3 โครงการกอสรางอาคารแสดงนิทรรศการชาติภูมิสถาน 3,932,000 - - - ประกวดราคา  18 ม.ค. 59  16 ก.ค. 59 - โครงการแลวเสร็จ

บานครูบาศรีวิชัย หมูที่ 1 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ อิเล็กทรอนิกส 100 %

(e-biddin)(e-biddin)



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

8 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน 

(ตอ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

8.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบานครูบาเจาศรีวิชัย 4,000,000 3,398,000 534,000 - ประกวดราคา 27 ธ.ค.59 25 เม.ย. 60 - โครงการแลวเสร็จ

หมูที่ 1 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ (15.72%) อิเล็กทรอนิกส 100 %

(e-biddin)

โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

8.5 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลําพูน ถนนเลี่ยงเมือง สาย ค 1 80,019,800 80,019,800 - หจก. กองมณี ประกวดราคา 17 ม.ค.56 21 ส.ค. 59 - โครงการแลวเสร็จ

และสาย ค 3 และระบบเชื่อมตอ สาย ข 2 และ ก 1 จังหวัดลําพูน (ระยะที่ 1) กอสราง อิเล็กทรอนิกส 100 %

(e-biddin)

5

ที่ อําเภอ

วัน/เดือน/ป

8.6 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลําพูน ถนนเลี่ยงเมือง สาย ค 1 456,000,000 456,000,000 - บ.ชิโน - ไทย ประกวดราคา 13 พ.ย.57 19 พ.ค.61 - โครงการแลวเสร็จ

และสาย ค 3 และระบบเชื่อมตอ สาย ข 2 และ ก 1 จังหวัดลําพูน (ระยะที่ 2) เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด อิเล็กทรอนิกส 100 %

มหาชน (e-biddin)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประจําปงปบระมาณ พ.ศ. 2562 

8.7 กิจกรรมการพัฒนาเมืองลานนานามอง บริเวณเมืองเกา ลําปาง ลําพูน 4,900,000 - - - - - - - โครงการแลวเสร็จ

และเชียงใหม 100 %

8.8 การกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ 2 3,500,000 3,270,000 230,000 หจก. ไผสีทอง ประกวดราคา 30 เม.ย.62 27 ต.ค.62 - โครงการแลวเสร็จ

ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน (งานผนังปองกันตลิ่ง ที่นั่งพัก ที่เก็บขยะ) (7.03%) 1996 อิเล็กทรอนิกส 100 %

ปาซาง (e-biddin)

8.9 กอสรางอัตลักษณทองถิ่นเชิงวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 1,400,000 1,350,000 50,000 หจก. ภูสวางพาณิชย ประกวดราคา 30 เม.ย.62 27 ต.ค.62 - โครงการแลวเสร็จ

บริเวณรอบคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน (งานตกแตงแผนธงชัยมงคล) (3.7%) อิเล็กทรอนิกส 100 %

(e-biddin)



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

8 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน 

(ตอ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

8.10 โครงการสงเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสรางสรรคเพื่อเตรียม

ความพรอมสูสากล

       8.10.1 กิจกรรมการสงเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนหัตถกรรม 1,165,500 - - - - - - - ดําเนินการ

ไปแลว 100 %

- กิจกรรมการสงเสริม

และการพัฒนาผลิต

ภัณฑชุมชนหัตถกรรม

   1. ฝกอบรม

   2. กิจกรรมถาย

ทอดภูมิปญญาฯ

ที่ อําเภอ

วัน/เดือน/ป

6

ทอดภูมิปญญาฯ

    3. กิจกรรมพัฒนา

บุคลากรฯ

       8.10.2 กิจกรรมสงเสริมชองทางการตลาดผลิตภัณฑจังหวัดลําพูน 15,600,000 - - - - - - - อยูระหวาง

ดําเนินการ

- กิจกรรมมีทั้งหมด 

จํานวน 4 ครั้ง

ในจังหวัด/ภูมิภาค

ภภาคเหนือ/ภาคกลาง

และตาภูมิภาค

หมายเหตุ   จํานวน 19 โครงการ 12 กิจกรรมยอย



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

1 อําเภอ วันอังคารที่ 5 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมืองลําพูน มีนาคม 2562 ของประชาชนจังหวัดลําพูน 

เวลา 08.30 น. กิจกรรม การพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานและชุมชน

และเพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน 

   1.1 เสริมผิวถนนแอลฟลตคอนกรีต เร่ิมจากหนาโรงเรียนบานสันปาเหียง 3,325,000 2,070,000 1,255,000 หจก.วัฒนา ประกวดราคา 12 ก.พ.62 12 เม.ย. 62 ผูรับจาง
หมูที่ 7,8 ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน ขนาดกวาง 5 เมตร (60.63 %) ดีวีลอปเมนท จํากัด อิเล็กทรอนิกส ยังไมดําเนินการ
ยาว 2,385 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11,925 ตร.ม. (e-biddin) 0%

2 อําเภอ วันอังคารที่ 5 2.1 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวสินคาบริการและผลผลิตภัณฑที่สําคัญ
ลว. 11 ก.พ. 62

เลขที่ 6/2562

สัญญาจาง 

สรุปผลการออกสอดสองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน  (ครั้งที่ 1)

(ระหวางวันที่ 5, 12, 28, 29 มีนาคม 2562)

ที่ อําเภอ

ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน อําเภอบานธิ อําเภอแมทา อําเภอปาซาง อําเภอเวียงหนองลอง อําเภอบานโฮง อําเภอลี้ และอําเภอทุงหัวชาง

วัน/เดือน/ป

2 อําเภอ วันอังคารที่ 5 2.1 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวสินคาบริการและผลผลิตภัณฑที่สําคัญ

บานธิ มีนาคม 2562 ของจังหวัดลําพูน

เวลา 10.30 น. กิจกรรม การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหลงทองเที่ยว

       2.1.1 กอสรางบานวัฒนธรรมไตยอง ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ 4,190,000 - - - - - - อยูระหวาง

ราง TOR
       2.1.2 กอสรางบานวัฒนธรรมไตยวน ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ 3,460,000 - - - - - - อยูระหวาง

ราง TOR
2.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนจังหวัดลําพูน 

กิจกรรม โครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานชุมชนและเพื่อขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอบานธิ

       2.2.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมูบาน 5,000,000 3,800,000 1,200,000 หจก.ธนะชัย ประกวดราคา 22 ก.พ.62 22 ก.ค. 62 ผูรับจาง

สันมะนะ - ชางเพี้ยน ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ ขนาดกวาง 6 เมตร  (31.58%) แอสโซซิเอท อิเล็กทรอนิกส ยังไมดําเนินการ

ยาว 1,140 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอมไหลทางลูกรังกวาง จ.เชียงราย (e-biddin) 0%

ขางละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย ไมนอยกวา 6,840 ตารางเมตร

สัญญาจาง 

เลขที่ 4/2562

ลว.  22 ก.พ. 62



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

3 อําเภอ วันอังคารที่ 5 3.1 โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาภัยแลงและอุทกภัย

แมทา มีนาคม 2562 และเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

เวลา 14.00 น. กิจกรรม การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่อําเภอแมทา

       3.1.1 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลําเหมืองเหลาฮอ 3,600,000 2,729,000 871,000 หจก. นิวัช ประกวดราคา 5 ก.พ. 62 4 มิ.ย. 62 10%
หมูที่ 3 บานศาลาแมทา ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา ขนาดกวาง (31.92 %) เจริญกิจกอสราง อิเล็กทรอนิกส มีปาย
1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.20 เมตร จังหวัดลําพูน (e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ
       3.1.2 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลําเหมืองกลาง 3,300,000 2,610,000 690,000 หจก. บานทา ประกวดราคา 5 ก.พ. 62 4 มิ.ย. 62 10%
หมูที่ 6 บานทารองเรือ ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา ขนาดกวาง (26.44%) การกอสราง อิเล็กทรอนิกส ไมมีปาย
1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร จังหวัดลําพูน (e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ

4 อําเภอ วันอังคารที่ 12 4.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน
ลว. 4 ก.พ. 62

สัญญาจาง 

เลขที่ 14/2562

ลว. 4 ก.พ. 62

สัญญาจาง 

เลขที่ 15/2562

วัน/เดือน/ป

2

ที่ อําเภอ

4 อําเภอ วันอังคารที่ 12 4.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

ปาซาง มีนาคม 2562 กิจกรรม  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่อําเภอปาซาง

เวลา 09.00 น.       4.1.1 วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรบานรองหา หมูที่ 4 บานปาตอง 7,500,000 3,729,800 3,770,200 หจก.ทรัพย ประกวดราคา 1 ก.พ. 62 1 เม.ย. 62 80%
หมูที่ 7 และบานสารภีชัย หมูที่ 12 ตําบลทาตุม อําเภอปาซาง วางทอสงน้ํา (101.08%) ธนาพงษ อิเล็กทรอนิกส ไมมีปาย
ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน จํานวน 1,850 ทอน พรอมอุปกรณ (e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ

4.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนจังหวัดลําพูน

กิจกรรม การพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานชุมชน

เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตในพื้นที่ อําเภอปาซาง 
        4.2.1 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญบานสันปาฮัก หมูที่ 11 2,788,000 - - - - - - ยังไมไดเริ่ม
 ตําบลน้ําดิบ อําเภอปาซาง ดําเนินการ

เนื่องจาก

1.ระหวางทบทวน

ราคากลาง

2. ขอใชพื้นที่

เลขที่  1/2562

ลว.  31 มค. 62

สัญญาจาง 

2. ขอใชพื้นที่

จาก ส.ป.ก.



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

4 4.3 โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาภัยแลงและอุทกภัย

(ตอ) และเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

กิจกรรม การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่อําเภอปาซาง

       4.3.1 ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะบานใหมบวกคะยอม หมูที่ 1 800,000 285,000 515,000 หจก.พรเจริญ ประกวดราคา 16 มี.ค. 62 29 เม.ย.62 ผูรับจาง
ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง ขนาดกวาง 6 เมตร ลึก 3 เมตร (180.70%) 2017 อิเล็กทรอนิกส ยังไมดําเนินการ
ยาว 400 เมตร (e-biddin) 0%

       4.3.2 ขุดลอกลําหวยแมวังสานบานหนองสมณะ หมูที่ 2 800,000 280,000 520,000 หจก.พรเจริญ ประกวดราคา 16 มี.ค.62 29 เม.ย.62 ผูรับจาง
ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร (187.50%) 2017 อิเล็กทรอนิกส ยังไมดําเนินการ

(e-biddin) 0%

วัน/เดือน/ป

ที่ อําเภอ

3

สัญญาจาง 

เลขที่   3/2562

ลว. 15 มี.ค. 62

สัญญาจาง 

เลขที่    2/2562

ลว. 15 มี.ค. 62

5 อําเภอเวียง วันอังคารที่ 12 5.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

หนองลอง มีนาคม 2562 กิจกรรม การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่อําเภอเวียงหนองลอง

เวลา 14.00 น.        5.1.1 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองกันงอ หมูที่ 5 3,750,000 2,589,000 1,161,000 หจก. วังน้ําทิพย ประกวดราคา 5 ก.พ. 62 4 มิ.ย. 62 25%
ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง ขนาดความกวาง 1.20 เมตร (44.84%) คอนสตรัค อิเล็กทรอนิกส ไมมีปาย
ลึก 1 เมตร ยาว 909 เมตรหนา 0.15 เมตร (e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ

5.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนจังหวัดลําพูน

กิจกรรม การพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานชุมชนและ

เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอเวียงหนองลอง

       5.2.1 กอสรางถนนแอลฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 4 เชื่อมหมูที่ 2 1,959,000 1,250,201 708,799 หจก. สินทวี ประกวดราคา 11 มี.ค. 62 9 พ.ค. 62 ผูรับจาง
ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร (56.69%) เคหะกิจ อิเล็กทรอนิกส ยังไมดําเนินการ
ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร (e-biddin) 0%

สัญญาจาง 

เลขที่  5/2562

ลว.  5 ก.พ 62

สัญญาจาง 

เลขที่  7 /2562

ลว.   11 มี.ค.  62



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

6 อําเภอ วันพฤหัสบดีที่ 28 6.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน 

บานโฮง มีนาคม 2562 กิจกรรม  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่อําเภอบานโฮง

เวลา 09.30 น.        6.1.1 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองลุม) ตําบลปาพลู 1,532,000
อําเภอบานโฮง จํานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 กวาง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ยาว 550 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 1.00 เมตร - การทําประกาศจัดซื้อจัดจาง (e-bidding) ขึ้นเวปไซดเสนอราคาในระบบ ในวันที่ 2 เมษายน 2562 
ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 250 เมตร  ตรวจสอบเอกสาร ในวันที่ 3 เมษายน 2562

- ไดเปลี่ยนแปลงราละเอียดโครงการ จากเดิม ชวงที่ 1 หนา 0.10 ยาว 550 เมตร

เปน หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร และชวงที่ 2 จากเดิม หนา 0.10 เมตร เปน หนา 0.15 เมตร
6.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนจังหวัดลําพูน

กิจกรรม การพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานชุมชนและ

เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอบานโฮง

วัน/เดือน/ป

4

ที่ อําเภอ

- หาผูรับจาง

อยูระหวาง

เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอบานโฮง

       6.2.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบฝงน้ําลี้ตําบลศรีเตี้ย) 4,562,000
ตําบลศรีเต้ีย อําเภอบานโฮง  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

7 อําเภอลี้ วันพฤหัสบดีที่ 28 7.1 โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาภัยแลงและอุทกภัย

มีนาคม 2562 และเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

เวลา 13.30 น. กิจกรรม การพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่อําเภอลี้

         7.1.1 ขุดสระเก็บน้ําเพื่อการเกษตรหวยขี่บานกอหนอง หมูที่ 2 1,958,000 1,323,000 365,000 หจก.จ จรัญ ประกวดราคา 23 ม.ค. 62 23 พ.ค. 62 40%
ตําบลกอ มีปริมาณดินไมนอยกวา 38,000 ลูกบาศกเมตร (48.00%) ซัพพลายส อิเล็กทรอนิกส ไมมีปาย

(e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ

         7.1.2 ขุดสระเก็บน้ําเพื่อการเกษตรหวยน้ําดั้น บานกอจอก หมูที่ 3 1,761,000 1,190,000 571,000 หจก.สมปรีชา ประกวดราคา 23 ม.ค. 62 23 พ.ค. 62 ผูรับจาง
ตําบลกอ มีปริมาณดินไมนอยกวา 33,325 ลูกบาศกเมตร (47.99%) คอนสตรัคชั่น อิเล็กทรอนิกส ยังไมดําเนินการ

(e-biddin) 0%

สัญญาจาง 

เลขที่ 28/2562

ลว. 23 ม.ค 62

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาเอกสารของผูเสนอราคา 

- หาผูรับจาง

สัญญาจาง 

เลขที่ 25/2562

ลว.  23 ม.ค 62

อยูระหวาง



วัน/เดือน/ป ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ตํ่ากวา ผูรับจาง วิธีการ ดําเนินการ

และเวลา ที่จะออก ที่จะออกสอดสอง ที่ไดรับการจัดสรร ในการ งบประมาณ จัดซื้อจัดจาง เร่ิมสัญญา สิ้นสุดสัญญา ไปแลว %

สอดสอง (บาท) จัดซื้อ/จัดจาง (บาท/%)

7 7.2 โครงการพัฒนาการทองเที่ยว สินคาบริการและผลิตภัณฑที่สําคัญของ

(ตอ) จังหวัดลําพูน

กิจกรรม การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหลงทองเที่ยว

       7.2.1 กอสรางหองน้ําสําหรับบริการนักทองเที่ยว ตําบลกอ อําเภอลี้ 717,000 695,000 22,000 หจก. วินทิตย ประกวดราคา 4 มี.ค. 62 17 มิ.ย. 62 40%

ขนาดกวาง 6.20 เมตร ยาว 15.20 เมตร (3.17%) วัสดุภัณฑ อิเล็กทรอนิกส ไมมีปาย

(e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ
วันศุกรที่ 29 7.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

มีนาคม 2562 ของประชาชนจังหวัดลําพูน

เวลา 09.30 น. กิจกรรม การพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางหมูบานชุมชนและ
เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อําเภอลี้

            7.3.1 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลติกทคอนกรีตสายบานหวยหญาไซ 4,229,000 2,940,000 1,289,000 หจก. รุงโพธิ์ ประกวดราคา 12 ก.พ. 62 13 เม.ย. 62 60%

ลว. 4 มี.ค 62

สัญญาจาง 

เลขที่ 34/2562

ที่ อําเภอ

วัน/เดือน/ป

5

            7.3.1 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลติกทคอนกรีตสายบานหวยหญาไซ 4,229,000 2,940,000 1,289,000 หจก. รุงโพธิ์ ประกวดราคา 12 ก.พ. 62 13 เม.ย. 62 60%

 หมูที่ 4 ตําบลดงดํา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 3,632 เมตร (43.84%) สลิตา อิเล็กทรอนิกส มีปาย

(e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ
            7.3.2 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลติกสคอนกรีตภายในหมูบาน 4,019,000 3,289,000 730,000 หจก. ลําพูน ประกวดราคา 8 ก.พ. 62 9 เม.ย. 62 50%
บานบวก  หมูที่ 3 ตําบลดงดํา ขนาดกวาง  5 เมตร ยาว 2,990 เมตร (22.22%) วันเฉลิม อิเล็กทรอนิกส ไมมีปาย

(e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ

8 อําเภอ วันศุกรที่ 29 8.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลําพูน

ทุงหัวชาง มีนาคม 2562 กิจกรรม การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่อําเภอทุงหัวชาง

เวลา 13.30 น.        8.1.1 จัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลทุงหัวชาง 1,725,800 1,660,000 65,800 หจก.มนรุงเรือง ประกวดราคา 28 ธ.ค.61 27 พ.ค. 62 5%
อําเภอทุงหัวชาง พื้นที่ดําเนินการ จํานวน 16 ไร 3 งาน 93 ตารางวา (3.96%) กอสราง อิเล็กทรอนิกส มีปาย

(e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ
       8.1.2 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยหินฝน (ตอนที่ 1) บานทุงหัวชาง หมูที่ 3 1,995,000 1,080,000 915,000 หจก.พญายาง ประกวดราคา 27 ก.พ.62 27 พ.ค. 62 20%
ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง ขนาดกวาง 90 เมตร ยาวเฉลี่ย 165 เมตร (84.72%) โยธาการ อิเล็กทรอนิกส มีปาย
ลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร หรือปริมาณดินขุด 32,500 ลูกบาศกเมตร (e-biddin) ประชาสัมพันธ

โครงการ

สัญญาจาง 

เลขที่ 35/2562

ลว.  27 ก.พ. 62

เลขที่  31 /2562

ลว.  8 ก.พ 62

สัญญาจาง 

เลขที่  26/2562

ลว. 28 ธ.ค 61

สัญญาจาง 

เลขที่  32/2562

ลว. 12 ก.พ 62

สัญญาจาง 

โครงการ

หมายเหตุ : รวมทั้งหมด จํานวน 15  โครงการ 21   กิจกรรมยอย

ลว.  27 ก.พ. 62


