
รายงานการกํากับติดตามการดําเนนิงานประจําปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปปญหา อุปสรรค  

ในการดําเนินงานและแนวทางแกไข 
 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายภายใต 

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดําเนินโครงการ 

จํานวน 14 โครงการ 47 กิจกรรม งบประมาณ 331,617,200.00 บาท โดยงบประมาณสวนใหญมุงเนน

ประเด็นการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและ

เศรษฐกิจทองถิ่น งบประมาณ 220,028,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 66.35 รองลงมาคือ การจัดการปญหา

ฝุนควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน งบประมาณ 68,632,200.00 บาท 

คิด เปนรอยละ 20.70 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี                      

ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 26,540,600.00 บาท คิดเปนรอยละ 8.00                

การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาและอัตลักษณ

ลานนา งบประมาณ 3,653,900.00 บาท คิดเปนรอยละ 1.10 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป

มูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model งบประมาณ 

1,535,400.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.46 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ                    

เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart City,               

MICE City, Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน                 

ของภาคเหนือ งบประมาณ 1,227,100.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.37 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.02 
 

ท่ี ประเด็นการพัฒนา 
จํานวน งบประมาณ 

(บาท) 
รอยละ 

โครงการ กิจกรรม 

1 การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติวัฒนธรรม สุขภาพและ

เศรษฐกิจทองถิ่น 

2 16 220,028,000.00 66.35 

2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคาและพัฒนา

นวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model 

2 4 1,535,400.00 0.46 

3 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซเมืองแหงสตารทอัพ และ

เมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ (SMS &Medicopolis : Smart City, MICE 

City, Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทางการคา 

การลงทุน ของภาคเหนือ 

1 1 1,227,100.00 0.37 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค ภูมิ

ปญญาและอัตลักษณลานนา 

1 1 3,653,900.00 1.10 

5 การจัดการปญหาฝุนควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน 

4 13 68,632,200.00 20.70 

6 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4 12 26,540,600.00 8.00 

7 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   10,000,000.00 3.02 

 รวม 14 47 331,617,200.00 100.00 



ผลการดําเนินโครงการ 

  จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณรายจายภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป             

ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การเบิกจาย + การกอหนี้ผูกพัน (PO)) ณ สิ้นเดือน

มีนาคม 2564 จํานวน 76,149,238.39 บาท คิดเปนรอยละ 22.97 จําแนกเปน การเบิกจายงบประมาณ 

จํานวน 6,293,648.39 บาท คิดเปนรอยละ 1.90 และการกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 69,855,590.00 บาท 

คิดเปนรอยละ 21.07 บาท ทั้งน้ี โครงการสวนใหญอยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 255,467,961.61 บาท 

คิดเปนรอยละ 77.03 
 

ท่ี ประเด็นการพัฒนา 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

(บาท) 

กอหนี้ผูกพัน 

(PO) แลว 

(บาท) 

เบิกจายแลว 

(บาท) 

อยูระหวางการ

ดําเนินการ 

(บาท) 

1 การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ

วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจทองถิ่น 

220,028,000.00 51,501,290.00 175,000.00 168,351,710.00 

2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูง

ตลอดหวงโซคุณคาและพัฒนานวัตกรรมอาหารแหง

อนาคต ภายใต BCG Model 

1,535,400.00  724,100.00 811,300.00 

3 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ

เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและ

สุขภาพ (SMS &Medicopolis : Smart City, MICE City, 

Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปน

ศูนยกลางทางการคา การลงทุน ของภาคเหนือ 

1,227,100.00  587,800.00 639,300.00 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 

โดยใชความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา 

3,653,900.00 3,643,000.00  10,900.00 

5 ก า ร จั ด ก า ร ป ญห า ฝุ น ค วั น  ( PM 2.5) พั ฒ น า

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

68,632,200.00 14,711,300.00 764,996.25 53,155,903.75 

6 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคงและยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

26,540,600.00  686,583.00 25,854,017.00 

7 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000.00  3,355,169.14 6,644,830.86 

 รวม 331,617,200.00 69,855,590.00 6,293,648.39 255,467,961.61 

(ขอมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564) 

 

  



ปญหา/อุปสรรค 

  1) ปญหาการขออนุญาตใชพื้นที่เพื่อดําเนินการตามโครงการ เชน การขอใชประโยชน           

ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ นิคมสรางตนเอง เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)             

ซึ่งพื้นที่ดําเนินโครงการบางพ้ืนที่มีผลกระทบตอการพัฒนาจังหวัดโดยรวม และประชาชนไดรับความเดือดรอน 

แตการดําเนินการติด เงื่อนไขการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งตองใชระยะเวลานาน สงผลให

โครงการประเภทดังกลาวไมสามารถบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดได 

  2) บางสวนราชการกําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติแบบรูปรายการไววา 

จะตองไดรับการจัดสรรงบประมาณกอน จึงจะพิจารณาอนุญาต/อนุมัติแบบรูปรายการใหหนวยดําเนินการ  

ซึ่งขั้นตอนการขออนุญาต/อนุมัติดังกลาวใชระยะเวลาพอสมควร จึงสงผลใหโครงการบางโครงการไมสามารถ

ดําเนินการกอหนี้ไดทันภายในไตรมาสที่ 1 

  3) การขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน ไดมีขอกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี  

วันที่ 29 มกราคม 2556 กําหนดใหหนวยงานตองชําระคาปลูกปาทดแทน อัตราไรละ 10,960 บาท ซึ่งสงผล

ใหโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และไดรับหนังสืออนุญาตแลว เกิดคาใชจายผูกพันดังกลาว 

โดยระเบียบหลักเกณฑของการใชจายงบประมาณจังหวัด ยังมิไดกําหนดแนวทางการชําระคาปลูกปาทดแทน 

  4) หนวยงานมีการแบงงวดงานในสัญญาจาง แตผูรับจางไมประสงคจะขอแบงเบิกจาย              

ตามงวดงาน โดยขอเบิกจายรวมงวด จึงทําใหผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดต่ํากวา

เปาหมายที่กําหนดไว 

 

แนวทางแกไขปญหา 

  1) ควรประสานงานกับหนวยงานสวนกลาง (กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ

พันธุพืช กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฯลฯ) เพื่อกําหนดแนวทางรวมกันในการดําเนินการโครงการ                

ที่ไมสงผลกระทบตอการทําลายทรัพยากรปาไม แตเปนการปรับปรุงเพื่อลดปญหาความเดือนรอนของ

ประชาชน 

  2) ควรกําหนดหลักเกณฑในการใชงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด ชําระคาปลูกปาทดแทน 

 

 

************************************ 


