
 

การติดตาม สอดสอง โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

 จังหวัดลําพูน โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลําพูน  ไดประชุม

เพ่ือพิจารณาแผนการออกติดตามสอดสองโครงการประปงบประมาณ พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 

2563 และท่ีประชุมไดมีมติพิจารณาคัดเลือกโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลําพูน ท่ีจะ

ดําเนินตรวจติดตาม รายละเอียดตามบัญชีโครงการ เอกสาร 1 และมติคณะกรรมการฯ เอกสาร 2 

   1. โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลําพูน ประกอบดวย 

       1.1 โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับการสรรงบประมาณประเภทงบดําเนินงาน  

 จํานวน  8 กิจกรรม งบประมาณ 13,731,700 บาท  

       1.2 โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับการสรรงบประมาณประเภทงบลงทุน 

 จํานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 118,590,000 บาท  

    2. สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (โควิด – 19 

) โครงการของจังหวัดลําพูนท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2563

ไดถูกปรับลดและปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ  ประกอบกับการควบคุมการติดตอของเชื้อไวรัส

โคโรนา 1019 (โควิด – 19 )  คณะกรรมการฯ  ไมสามารถออกติดตามสอดสองโครงการในชวงตนป พ.ศ.

2563 ได คณะกรรมการฯ  จึงไดประชุมเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563  กําหนดปรับแผนการออกติดตาม

สอดสองโครงการฯ  รายละเอียดตามบัญชีโครงการ เอกสาร 3 และมติคณะกรรมการฯ เอกสาร 4  ดังนี้ 

 2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จํานวน 14 กิจกรรม 

 2.2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน 1 โครงการ 

 2.3 โครงการตามภารกิจ (งบ Function) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรม

ทางหลวง  จํานวน 3 โครงการ  

 2.4 โครงการตามขอรองเรียน จํานวน 1 โครงการ 
 

3. คณะกรรมการฯ  ไดออกตรวจติดตามสอดสองตามแผนบางสวนแลว  เม่ือวันท่ี 

(ระหวางวันท่ี 2,3,9 กรกฎาคม 2563) ยังคงตองติดตามสอดสองในวันท่ี 16,23 กรกฎาคม 2563 และ

กําหนดประชุมสรุปผลการติดตามสอดสอง ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 (การติดตามสอดสอง เม่ือวันท่ี 

2,3,9 กรกฎาคม 2563 ตามรูปถายเอกสาร 5) (หมายเหตุ  จัดทําเอกสารฉบับนี้ในวันท่ี 15 ก.ค.63) 

 



 จังหวัดลําพูน ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

แกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยใน

จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เอกสาร  5 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการฯ ไดออกติดตามโครงการ /กิจกรรม 

และปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนอยางตอเนื่อง รายละเอียด เอกสาร  6  ดังนี้ 

  

วัน /เดือน /ป โครงการ /กิจกรรมท่ีออกติดตาม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ/หนวยดําเนินการ 

21 ม.ค. 63 โครงการกอสรางเจาะบอบาดาลและปรับปรุง
คุณภาพน้ําเพ่ือเพ่ิมน้ําตนทุน  

อ.เมืองลําพูน 
 

21,024,000 บ. 
การประปาสวนภูมิภาค  
สาขาลําพูน 

 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบ
บาดาลขนาดใหญ บานทอลอ-ศรีคํา ม.2  
ต.บานกลาง อ.เมืองลําพูน 

 3,386,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เมืองลําพูน 

 โครงการกอสรางประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ บานกอเปา ม.9 ต.ปาสัก  
อ.เมืองลําพูน  

 2,254,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เมืองลําพูน 

 โครงการขุดเจาะบอบาดาล ม.2 และ 9  
ต.บานกลาง อ.เมืองลําพูน 

 2,267,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เมืองลําพูน 

27 ม.ค.63 โครงการกอสรางเข่ือนกันน้ําเซาะแบบเรียงหิน
กลองเกเบี้ยน บานเตาปูน ม. 1 ต.บานธิ  
อ.บานธิ  

อ.บานธิ 425,200 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอบานธิ 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันน้ําเซาะแบบเรียงหิน
กลองเกเบี้ยน บานเตาปูน ม. 14 ต.บานธิ  
อ.บานธิ 

 493,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอบานธิ 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันน้ําเซาะแบบเรียงหิน
กลองเกเบี้ยน บานเตาปูน ม. 6 ต.บานธิ  
อ.บานธิ 

 465,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอบานธิ 

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการอุปโภค
บริโภค บานสันตนคา ม.12 ต.บานธิ อ.บานธ ิ

 256,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอบานธิ 

28 ก.พ. 63 โครงการกอสรางแนวปองกันการกัดเซาะตลิ่ง
ลําหวยแมลอง บานบารมีศรีวิชัย ม.13  
ต.ศรีวิชัย อ.ลี ้

อ.ลี้ 499,900 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

 โครงการขุดลอกเปดทางน้ําลําหวยออกรู ม.11 
ต.แมตืน อ.ลี้ 

อ.ลี้ 415,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 



วัน /เดือน /ป โครงการ /กิจกรรมท่ีออกติดตาม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ/หนวยดําเนินการ 

 โครงการขุดลอดสระเก็บน้ําหวยหมาเลีย ม.12 
ต.แมตืน อ.ลี้ 

 353,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

 โครงการขุดลอกพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําเพ่ือแกไขปญหา
ภัยแลง ลําหวยหนองบัวคํา ม.10 ต.แมตืน อ.ลี ้

 110,700 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

 โครงการขุดลอกพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําเพ่ือแกไขปญหา
ภัยแลง ลําหวยหนองบุง ม.10 ต.แมตืน อ.ลี้ 

 411,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองแบน  
บานหลายทา ม.4 ต.ปาไผ อ.ลี้ 

 487,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยคอกชาง  
บานชีวิตใหม ม.5 ต.ปาไผ อ.ลี้ 

 497,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

 โครงการขุดลอกดินหนาฝายและลําหวยแมไป 
เพ่ือกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร ม.4 ต.ลี้ อ.ลี ้

 167,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

 โครงการลําหวยแมหาด บานแมลาน ม.3 ต.แม
ลาน อ.ลี้ 

 301,400 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

 โครงการขุดสระเก็บน้ําหวยบง พรอมราง
ระบายน้ําคอนกรีต บานผาตาย ม.1 ต.แมลาน 
อ.ลี้ 

 145,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

 โครงการขุดสระเก็บน้ําบานศรีเวียงชัย หมูท่ี 
21 ต.นาทราย อ.ลี้ 

 312,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอลี้ 

3 มี.ค. 63 โครงการวางทอสงน้ําทํานบดินปางผาดาเชื่อม
สระน้ํา ทุงบานหาง อันเนื่องมาจากภัยแลง 
บานปงแมลอบ บานปงแมลอบ ม.1  
ต.ทาแมลอบ อ.แมทา 

อ.แมทา 487,700 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

 โครงการขุดลอกตะกอนดินฝายสบขนาด  
อ.แมทา 

 451,700 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

 โครงการกอสรางระบบสงน้ํา (เหมืองดินหมน) 
บานแมขนาด ม.8 ต.ทากาศ อ.แมทา 

 478,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

 โครงการกอสรางระบบสงน้ํา (เหมืองนาฟาน) 
บานแมขนาด ม.8 ต.ทากาศ 

 478,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร  
(จุดท่ี 1) บานหนองบัว ม.12 บานหนองบัว  
ต.ทากาศ อ.แมทา 

 319,800 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

 



วัน /เดือน /ป โครงการ /กิจกรรมท่ีออกติดตาม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ/หนวยดําเนินการ 

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร  
(จุดท่ี 2) บานหนองบัว ม.12 บานหนองบัว  
ต.ทากาศ อ.แมทา 

 319,800 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอแมทา 

4 มี.ค. 63 โครงการกอสรางคลองสงน้ําฝายปนใจ ม.7 ต.
บานโฮง อ.บานโฮง  

อ.เวียงหนองลอง 861,500 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เวียงหนองลอง 

 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําโทกกอตึง บานเหลา
ยาวเหนือ ม.7 ต.เหลายาว อ.บานโฮง 

 3,246,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เวียงหนองลอง 

 โครงการขยายเขตระบบทอสงน้ําสถานีสูบน้ํา
พลังไฟฟาเพ่ือการเกษตรตําบลศรีเตี้ย อ.บาน
โฮง 

 3,246,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เวียงหนองลอง 

 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรศูนยสูบน้ําดวยพลังไฟฟาเพ่ือ
แกปญหาภัยแลง จํานวน 3 สายทาง บานทา
หลุก ม.4 ต.หนองลอง อ.เวียงหนองลอง 

 1,219,600 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เวียงหนองลอง 

 โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ําสูบน้ํา
ดวยพลังไฟฟาเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง บาน
วังสะแกงใต ม.9 ต.หนองลอง อ.เวียงหนอง
ลอง 

 426,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เวียงหนองลอง 

 โครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตรในท่ีดิน
สาธารณประโยชน ม.3 บานหนองยวง อ.เวียง
หนองลอง 

 449,500 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เวียงหนองลอง 

 โครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตรในท่ีดิน
สาธารณประโยชน ม.2 บานหวยปนจอย ต.
หนองยวง อ.เวียงหนองลอง 

 542,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
เวียงหนองลอง 

5 มี.ค. 63 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบสงน้ําเพ่ือ
การเกษตรบอสุสานบานแซม ม.2 บานแซม ต.
มวงนอย อ.ปาซาง 

อ.ปาซาง 473,500 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอปาซาง 
 

 โครงการระบบทอสงน้ําเพ่ือการเกษตร บานปา
หมุน ม.7 ต.มะกอก อ.ปาซาง 

 500,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอปาซาง 

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําลําหวยแมวังสาน ม.5 
บานโปงรู ต.นครเจดีย อ.ปาซาง 

 473,500 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอปาซาง 

 



วัน /เดือน /ป โครงการ /กิจกรรมท่ีออกติดตาม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ/หนวยดําเนินการ 

 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบประปาเพ่ือแกไข
ปญหาภัยแลง บานน้ําดิบนอย ม.6 ต.น้ําดิบ  
อ.ปาซาง 

 140,400 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอปาซาง 
 

 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบประปาเพ่ือแกไข
ปญหาภัยแลงวางทอพีวีซีบานสันปาขาม ม.11 
ต.ทาตุม อ.ปาซาง 

 490,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอปาซาง 
 

 โครงการวางทอพีวีซี ศก.6 นิ้ว สงน้ําเพ่ือ
การเกษตรภายในพ้ืนท่ีพรอมประตูน้ําและ
อุปกรณบานหนองเงือก ม.5 ต.แมแรง  
อ.ปาซาง 

 300,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอปาซาง 
 

 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบประปาเพ่ือแกไข
ปญหาภัยแลง วางทอพีวีซี บานทาตุม ม.1  
ต.ทาตุม อ.ปาซาง 

 492,800 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอปาซาง 
 

 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบประปาเพ่ือแกไข
ปญหาภัยแลง บานศรีชุม ม.4 ต.บานเรือน  
อ.ปาซาง 

 207,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอปาซาง 
 

10 มี.ค. 63 โครงการหินเรียงยาแนวสระเก็บน้ําหวยสังกา 
บานจริญญา ม.8 ต.ทุงหัวชาง อ.ทุงหัวชาง 

อ.ทุงหัวชาง 207,300 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
ทุงหัวชาง 

 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยหินฝน  
บานทุงหัวชาง ม.3 ต.ทุงหัวชาง อ.ทุงหัวชาง 

 509,700 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
ทุงหัวชาง 

 โครงการปรับปรุงปากทอระบายน้ําลนอางเก็บ
น้ําหวยหินฝน บานทุงหัวชาง ม.3 ต.ทุงหัวชาง 
อ.ทุงหัวชาง 

 578,100 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
ทุงหัวชาง 

 โครงการสงเสริมทักษะการประกอบอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ผูสูงอายุปลูก
ผักเด็กกินผัก) บานทุงหัวชาง ม.3 ต.ทุงหัวชาง 
อ.ทุงหัวชาง 

 500,000 บ. 
ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
ทุงหัวชาง 

 

 

 

















































































เอกสาร  7 
การออกติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2563  

งบประมาณตามภารกิจ (Function) ประจําปงบประมาณ 2563 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 


