
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน
1  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร ผลิตภัณฑ์และช่องทำงกำรตลำด สินค้ำและ

บริกำรศักยภำพของจังหวัดเชียงใหม่ (ผลผลิตด้ำนอุตสำหกรรม)
         5,761,700          8,212,700                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 1.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์จังหวัด 
(Chiang Mai Brand) และเคร่ืองหมายรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)

            518,200             518,200  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่

 1.2 กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับประเทศและระดับนานาชาติ           3,802,800           3,753,800  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่

 1.3 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงการค้าการลงทุน           1,440,700           1,440,700  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
(ต่างประเทศ)

 1.4 กิจกรรมเช่ือมโยงตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่สู่สากล           2,500,000  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

2  โครงกำรยกระดับกำรผลิตสินค้ำกลุ่มของฝำกของท่ีระลึกเชิงสร้ำงสรรค์ (Northern Gift &
 Lifestyle Industry Creation) (ผลผลิตด้ำนอุตสำหกรรม)

         2,463,500          6,463,500                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 2.1 กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle           2,463,500           2,463,500  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 1

 2.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gilf & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม           4,000,000  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 1

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

3  โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในพ้ืนท่ีโดยรอบท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติเชียงใหม่ (ผลผลิตด้ำนอุตสำหกรรม)

         2,250,000          2,250,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 3.1 กิจกรรมการส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง             800,000             800,000  ส านักงานทางหลวงท่ี 1 
(เชียงใหม่)

 3.2 กิจกรรมการวิเคราะห์ และคาดการณ์สภาพปัญหาของการเดินทางจากแบบจ าลอง
การจราจรในพ้ืนท่ีโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

          1,300,000           1,300,000  ส านักงานทางหลวงท่ี 1 
(เชียงใหม่)

 3.3 กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมนาและจัดประชุมกลุ่มย่อย             100,000             100,000  ส านักงานทางหลวงท่ี 1 
(เชียงใหม่)

 3.4 กิจกรรมการจัดส่งรายงาน และค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางและติดต่อประสานงาน               50,000               50,000  ส านักงานทางหลวงท่ี 1 
(เชียงใหม่)

4  โครงกำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมกำรผลิตอัจฉริยะในอุตสำหกรรมอำหำร (Northern 
Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) (ผลผลิตด้ำนอุตสำหกรรม)

         2,793,500          6,793,500                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 4.1 กิจกรรมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและการสร้างแบรนด์           2,793,500           2,793,500  ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

 4.2 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์

          4,000,000  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 1

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

5  โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตพืชเมืองหนำวตลอดห่วงโซ่อุปทำน (ผลผลิตด้ำน
กำรเกษตร)

       11,615,900          3,024,900          8,591,000                    -                      -                      -                      -                      -   

 5.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมปลูกผักท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเส้ียว (โรงคัด)

          3,441,000           3,441,000  อ าเภอหางดง

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ             784,300             784,300  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ (เกษตรท่ีสูง)

 5.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัย
ระดับมาตรฐาน

            420,200             420,200  ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่

 5.4 กิจกรรมการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัย/อินทรีย์           1,820,400           1,820,400  ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

 5.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมปลูกผักท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเส้ียว (โรงเรือน)

          5,150,000           5,150,000  อ าเภอหางดง

6  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยกำรควำมสะดวกใน
กำรผลิตและกำรประกอบธุรกิจ (ผลผลิตด้ำนกำรเกษตร)

       43,190,700                    -          43,190,700                    -                      -                      -                      -                      -   

 6.1 กิจกรรมก่อสร้ำง ปรับปรุง เสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (18 กิจกรรม)        43,190,700                    -          43,190,700                    -                      -                      -                      -                      -    ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 6.1.1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านหลังม่อน หมู่ท่ี 14 ถึงบ้าน
ห้วยโจ้ หมู่ท่ี 5 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมถึงต าบลน้ าดิบ อ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,631.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

          2,870,000           2,870,000  อ าเภอดอยหล่อ

 6.1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 เช่ือมหมู่ท่ี 6 ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร

          3,732,800           3,732,800  อ าเภอแม่วาง

 6.1.3 ปรับปรุงบ ารุงรักษาสายทางบ้านปง หมู่ท่ี 8 – บ้านป่าแงะ หมู่ท่ี 4  ต าบลออนใต้ 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,315.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,575 ตารางเมตร

          2,400,000           2,400,000  อ าเภอสันก าแพง

 6.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ท่ี 2 บ้านหนองเหียง เส้นทางบ้านวรรณทร ต าบล
สันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง

            525,000             525,000  อ าเภอดอยหล่อ

6.1.5 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายทาง
บ้านหนองโป่ง หมู่ท่ี 2 เช่ือมบ้านในแคว หมู่ท่ี 5 ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,700 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรท้ังสองข้าง

          1,990,000           1,990,000  อ าเภอสารภี

6.1.6 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายบ้านท่ามะโก๋ 
ต าบลขุนคง - บ้านร้องแหย่ง ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงท่ี 1 ขนาด 
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,702.50 ตาราง
เมตร ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 2,160.00 ตารางเมตร

          2,090,000           2,090,000  อ าเภอหางดง



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 6.1.7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางหลวงท้องถ่ิน ช้ันท่ี 4 (นอกเขตเมือง) 
รหัสสายทาง ชม.ถ. 9-001 ต าบลชภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
 1,055.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,275 ตารางเมตร

          2,000,000           2,000,000  อ าเภอสารภี

 6.1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 2 เช่ือมบ้านก่ิวแลป่าเป้า หมู่ท่ี 3 
ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,684.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,052 ตารางเมตร

          2,631,300           2,631,300  อ าเภอแม่วาง

 6.1.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนซอยตรงข้ามโรงเรียน
บ้านป่าบง (ซอย 12 ใหม่) หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,675 
ตารางเมตร

          1,614,600           1,614,600  อ าเภอสันทราย

 6.1.10 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ท่ี 3 เช่ือม หมู่ท่ี 2 ต าบลสันนา
เม็ง อ าเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ กว้าง 5.20 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,628 ตารางเมตร

          1,875,000           1,875,000  อ าเภอสันทราย

6.1.11 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Over lay ถนนสายบ้านร่มหลวง - พระธาตุ (ช่วง กม.ท่ี 
0+000 ถึง กม.ท่ี 0+890) บ้านร่มโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 11 ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 - 7.00 เมตร ระยะทาง 890.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 5,422 ตารางเมตร

          1,640,000           1,640,000  อ าเภอสันทราย

 6.1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่ายาง หมู่ท่ี 2 ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง
 จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 686.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินไหล่
ทาง

          1,465,000           1,465,000  อ าเภอแม่แตง

6.1.13 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ (Over lay) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ต้ังแต่หน้าวัดพัน
ตน ถึงสามแยกทางไป หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยน้ าขาว ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3 บ้านพันตน และ หมู่ท่ี 7 บ้านแพะประทาน ต าบลทุ่งป๊ี 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,770.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,080 ตารางเมตร

          2,830,000           2,830,000  อ าเภอแม่วาง

 6.1.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 6 - หย่อมบ้านห้วยบวกหมู หมู่ท่ี
 4 ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,360.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,440 ตารางเมตร

          5,820,000           5,820,000  อ าเภอไชยปราการ

6.1.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร้องเรือค า หมู่ท่ี 12 ต าบลป่าแดด เช่ือมถนนเลียบ
คลองชลประทาน 2 ซ้าย 19 ซ้าย (ฝ่ังขวา) บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร

          4,925,000           4,925,000  อ าเภอเมืองเชียงใหม่

 6.1.16 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 6 บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร

          1,440,000           1,440,000  อ าเภอดอยเต่า

 6.1.17 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay บ้านสันป่าด า หมู่ท่ี 6 
เช่ือมบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ท่ี 10 ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

            844,700             844,700  อ าเภอดอยเต่า



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 6.1.18 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) บ้านป่าอ้อย หมู่ท่ี 5 - บ้านหัวริน 
หมู่ท่ี 11 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,270.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,080 ตารางเมตร

          2,497,300           2,497,300  อ าเภอสันป่าตอง

7  โครงกำรสร้ำงเสริมพัฒนำสวนสตรอเบอร์รีปลอดภัยเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรท่องเท่ียว 
(ผลผลิตด้ำนกำรเกษตร)

       13,015,500          6,000,000          8,491,500                    -                      -                      -                      -                      -   

 7.1 กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักการบริโภคอาหารปลอดภัยในผู้บริโภค             124,000  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 7.2 กิจกรรมกำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำน (6 กิจกรรม)        12,891,500                    -            8,491,500                    -                      -                      -                      -                      -    ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 7.2.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือพัฒนาเส้นทางขนส่งบ้านสบวาก หมู่ท่ี 7 - บ้านแม่
วาก หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 731.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

          2,100,000           2,100,000  อ าเภอแม่แจ่ม

 7.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 ในทางหลวงหมายเลข ชม.ถ. 69-005 - ตอน
บ้านอมโก๋น - บ้านป่าคาใน ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

          4,400,000  อ าเภอสะเมิง ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

 7.2.3 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านแม่สาน้อย 
หมู่ท่ี 4 ถึง ซอย 4 บ้านแม่สาหลวง หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร

          1,770,000           1,770,000  อ าเภอแม่ริม

 7.2.4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เลียบคันคลองชลประทาน อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,300 
ตารางเมตร

          1,709,000           1,709,000  อ าเภอแม่ริม

 7.2.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาฮ่อง หมู่ท่ี 5 บ้านกอนกาน หมู่ท่ี 7 
ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

          1,428,500           1,428,500  อ าเภอแม่แจ่ม

7.2.6 ปรับปรุงสระเก็บน้ าในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเน่ืองมาจากพระราชด าริบ้านแม่ตุงติง 
หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการขุดปรับแต่งสระเก็บน้ าและปูแผ่น
 HDPE จ านวน 2 สระ ปริมาณงานขุดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 770 ลูกบาศก์เมตร และงานปูแผ่น 
HDPE พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,430 ตารางเมตร

          1,484,000           1,484,000  อ าเภอสะเมิง

7.3 กิจกรรมพัฒนาการผลิตท่อนพันธ์ุสตรอเบอร์ร่ีปลอดภัยพร้อมปลูก           6,000,000  ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 1/2562

8  โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนมะม่วงน้ ำดอกไม้สีทอง (มะม่วงส่งออก) เพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืนแก่
เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (ผลผลิตด้ำนกำรเกษตร)

       41,636,900          4,353,000        32,243,900          1,640,000                    -                      -                      -                      -   

 8.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองคุณภาพเพ่ือ
การส่งออก

          2,025,800           2,025,800 ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 8.2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ จังหวัดเชียงใหม่           1,280,500           1,280,500 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่

 8.3 กิจกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้ามะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง           2,186,700             546,700           1,640,000 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่/ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1

 8.4 กิจกรรมพัฒนำโครงกำรพ้ืนฐำนสู่กำรยกระดับกำรขนส่งปัจจัยกำรผลิตและสินค้ำ
มะม่วงน้ ำดอกไม้สีทองเพ่ือกำรส่งออก (11 กิจกรรม)

       28,804,900                    -          28,804,900                    -                      -                      -                      -                      -   ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 8.4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา หมู่ท่ี 10 ต าบลแม่นาวาง 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

          1,997,400           1,997,400 อ าเภอแม่อาย

 8.4.2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันป่ายาง - สันป่าตึง ต าบลสันป่ายาง อ าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดิน
ไหล่ทาง

          1,651,000           1,651,000 อ าเภอแม่แตง

 8.4.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างบ้านมหาธาตุ หมู่ท่ี 4 ถึง บ้านปางป๋อ หมู่ท่ี 5 
ต าบลแสนไห อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 
2,388.00 เมตร

          4,776,000           4,776,000 อ าเภอเวียงแหง

 8.4.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ่อขยะบ้านป่าเส้ียวถึง บ้านแม่กอย หมู่ท่ี 6
 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,496.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

          3,215,000           3,215,000 อ าเภอพร้าว

 8.4.5 ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติก ถนนสายทางหน้าค่าย กก.ตชด.33 (ผ่านหน้าศิริ
ลักษณ์รีสอร์ท) หมู่ท่ี 7 ถึงป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร

          1,610,000           1,610,000 อ าเภอสันทราย

 8.4.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองคัน - บ้านแม่สอย ต าบลบ้านแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร

          3,312,000           3,312,000 อ าเภอจอมทอง

 8.4.7 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านดอนปีน หมู่ท่ี 5 บ้านดอนปีน ต าบล
แช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 737.00 เมตร

          1,793,000           1,793,000 อ าเภอสันก าแพง

 8.4.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานข้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้านสันห้าง หมู่ท่ี 3 ต าบล
บ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

          1,553,500           1,553,500 อ าเภอแม่อาย



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

8.4.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งนาบ้านหนองหล่ม - บ้านผาหมอน หมู่ท่ี 22 
บ้านหนองหล่ม อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,636.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,908 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 16 ท่อน และท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.04 เมตร จ านวน 1 ท่อน

          3,420,000           3,420,000 อ าเภอจอมทอง

 8.4.10 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก Overlay ต้ังแต่ร้านฝางอลูมิเนียมถึงสุดเขตเทศบาลต าบล
เวียงฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนา 0.05 เมตร ยาว 747.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 5,640.00 ตารางเมตร

          3,477,000           3,477,000 อ าเภอฝาง

 8.4.11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งหลุก - ผาลาย (ถนนทางหลวง
ท้องถ่ินสาย ชม.ถ. 109-08) หมู่ท่ี 9, 16 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง
 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

          2,000,000           2,000,000 อ าเภอเชียงดาว

 8.5 กิจกรรมกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตมะม่วงน้ ำดอกไม้สีทอง (4 
กิจกรรม)

         7,339,000                    -            3,439,000                    -                      -                      -                      -                      -   ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 8.5.1 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านผาจุก หมู่ท่ี 8 ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า
 จังหวัดเชียงใหม่

          2,900,000 อ าเภอดอยเต่า ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

 8.5.2 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไคร้ หมู่ท่ี 5 (ห้วยปางเด่ือสายกลางใต้) 
ระยะทาง 1,000.00 เมตร ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

            800,000             800,000 อ าเภอเวียงแหง

8.5.3 ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว L ล าเหมืองแม่หาด หมู่ท่ี 11 บ้านเมืองกลาง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จุดท่ี 1 บริเวณพิกัด N2042474 E0462874 ขนาดฐานกว้าง 
1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ก าแพงสูง 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 365.00 เมตร จุดท่ี 2
 บริเวณพิกัด N2042738 E0463169 ขนาดฐานกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ก าแพงสูง 
0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 205.00 เมตร จุดท่ี 3 บริเวณพิกัด N2042864 E0463312 
ขนาดฐานกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ก าแพงสูง 0.06 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 
125.00 เมตร

          1,000,000 อ าเภอจอมทอง ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

 8.5.4 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  1.20  เมตร  ยาว  80.00  เมตร 
ความลึกโดยเฉล่ีย  1.25  เมตร หมู่ท่ี 2   บ้านสันป่ายาง ต าบลสันป่ายาง  อ าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่

            639,000             639,000 อ าเภอแม่แตง

 8.5.5 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น จ านวน 2 แห่ง ล าห้วยแม่แกน หมู่ท่ี 5 บ้านแพะ ต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

          2,000,000           2,000,000 อ าเภอแม่แตง

 8.6 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์มะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่             500,000  ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

 แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

9   โครงกำรศูนย์กลำงกำรขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับคุณภำพและควำมปลอดภัยกำแฟอะรำบิกำ
ล้ำนนำครบวงจร (ผลผลิตด้ำนกำรเกษตร)

       16,223,700          3,790,700          4,215,000                    -                      -                      -                      -                      -   

 9.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการผลิตกาแฟอะราบิกาปลอดภัย
 ระดับมาตรฐาน

            790,700             790,700  ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่

 9.2 กิจกรรมพัฒนำระบบกำรขนส่ง (logistic) เพ่ือกำรเกษตรในแหล่งผลิตกำแฟท่ีส ำคัญ 
(5 กิจกรรม)

       12,367,000                    -            1,989,000                    -                      -                      -                      -                      -    ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 9.2.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ละอุปถึงบ้านห้วยยา ต าบลแจ่มหลวง 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

          3,200,000  อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 9.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทังที หมู่ท่ี 20 ถึงบ้านห่างหลวง หมู่ท่ี 12 
ต าบลนาเกียน (จุดท่ี 5) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

          1,989,000  อ าเภออมก๋อย ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

 9.2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทังที หมู่ท่ี 20 ถึงบ้านห่างหลวง หมู่ท่ี 12 
ต าบลนาเกียน (จุดท่ี 6) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

          1,989,000  อ าเภออมก๋อย ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

 9.2.4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่แดดน้อย หมู่ท่ี 4 เช่ือมต่อบ้านโป๊ก
กะโหล้ง หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่แดด อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

          3,200,000  อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 9.2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยองกือ หมู่ท่ี 8 ต าบลอมก๋อย อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 
831.00 เมตร พร้อมถมไหล่ทาง 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร

          1,989,000           1,989,000  อ าเภออมก๋อย

 9.3 กิจกรรมพัฒนำระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรในแหล่งผลิตกำแฟท่ีส ำคัญ (2 กิจกรรม)          3,066,000                    -            2,226,000                    -                      -                      -                      -                      -    ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 9.3.1 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 18 ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่             840,000  อ าเภอแม่แจ่ม ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 9.3.2 ก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร 
บ้านไร่ ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

          2,226,000           2,226,000  อ าเภอแม่แจ่ม

 9.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลักดันกาแฟท่ีมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในจังหวัดเชียงใหม่
ไปสู่ตลาด

          1,355,450  ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 9.5 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟ เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย

          1,644,550  ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

10  โครงกำรส่งเสริมและยกระดับกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ (ผลผลิตด้ำนกำรท่องเท่ียว)        10,723,900          6,592,900          5,631,000                    -                      -                      -                      -                      -   
 10.1 กิจกรรมการพัฒนาคู่มือและการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน “การพัฒนามัคคุเทศก์ ผู้น า
เท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ”

            247,200             247,200  ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 10.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการสุขภาพ           1,202,200           1,202,200  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
 19 เชียงใหม่

 10.3 กิจกรรมพัฒนำต ำบลท่องเท่ียวเชิงสุขภำพและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ (9 
กิจกรรม)

         5,631,000                    -            5,631,000                    -                      -                      -                      -                      -    ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 10.3.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่             495,000             495,000  อ าเภอดอยสะเก็ด

 10.3.2 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก (น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด) บ้านโป่งสามัคคี หมู่ท่ี 6 ต าบลป่า
เม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

          1,558,000           1,558,000  อ าเภอดอยสะเก็ด

 10.3.3 ก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

            110,000             110,000  อ าเภอดอยสะเก็ด

 10.3.4 ก่อสร้างอาคารอาบน้ าแร่           1,624,000           1,624,000  อ าเภอดอยสะเก็ด
10.3.5 ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ า           1,379,000             700,000  อ าเภอดอยสะเก็ด
 10.3.6 ก่อสร้างห้องอาบน้ าและเปล่ียนเส้ือผ้า             465,000             200,000  อ าเภอดอยสะเก็ด
 10.3.7 ก่อสร้างห้องน้ า             110,000  อ าเภอดอยสะเก็ด
 10.3.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์, ทางเดินเช่ือมอาคาร             369,000  อ าเภอดอยสะเก็ด
 10.3.9 ก่อสร้างลานกางเต็นท์ บ้านโป่งกุ่ม หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่

            465,000  อ าเภอดอยสะเก็ด

 10.4 กิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย “มาเชียงใหม่ต้อง
ไปนวดไทยล้านนา”

          3,643,500           3,643,500  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

 10.5 กิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการ Package Tour ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล           1,500,000  ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

11  โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมกำรขยำยตลำดกำรท่องเท่ียว 
(ผลผลิตด้ำนกำรท่องเท่ียว)

       26,972,000        14,662,000        12,167,500                    -                      -                      -              888,552                    -   

 11.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เพ่ือความย่ังยืน           8,754,500           8,612,000               64,100  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่

 11.2 กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่ือมโยงสู่ระดับสากล           6,050,000           6,050,000              824,452  ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

 11.3 กิจกรรมกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม        10,431,500                    -          10,431,500                    -                      -                      -                      -                      -   
 11.3.1 ปรับปรุงเส้นทางสายทางเข้าวัดถ้ าผาปล่อง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ระยะทาง 0.860 กิโลเมตร

          4,100,000           4,100,000  ส านักงานแขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่

 11.3.2 ปรับปรุงเส้นทางสายทางเข้าวัดดอยแม่ป่ัง ต าบลแม่ป่ัง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร

          6,331,500           6,331,500  ส านักงานแขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 11.4  กิจกรรมกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียว
 (2 กิจกรรม)

         1,736,000                    -            1,736,000                    -                      -                      -                      -                      -   

11.4.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชลประทานบ้านป่าเป้า หมู่ท่ี 10 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือม บ้านต้นกุก หมู่ท่ี 7 ต าบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 858.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,432 
ตารางเมตร

          1,134,000           1,134,000  อ าเภอเมืองเชียงใหม่

 11.4.2  ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายหมู่ท่ี 9 (ซอยอาชาผล) ถึงสะพานข้ามคลอง
แม่ข่า หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
428.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,140 ตารางเมตร

            602,000             602,000  อ าเภอเมืองเชียงใหม่

12  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติ (ผลผลิตด้ำนกำร
ท่องเท่ียว)

       80,329,900                    -          58,276,900                    -                      -                      -                      -                      -   

 12.1 กิจกรรมกำรปรับปรุงถนนเพ่ือเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียว ระยะท่ี 1 (25 กิจกรรม)        41,150,000                    -          26,429,700                    -                      -                      -                      -                      -    ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 12.1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทังที หมู่ท่ี 20 ถึงบ้านห่างหลวง หมู่ท่ี 12 
ต าบลนาเกียน (จุดท่ี 1) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

          1,989,000  อ าเภออมก๋อย ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

 12.1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทังที หมู่ท่ี 20 ถึงบ้านห่างหลวง หมู่ท่ี 12 
ต าบลนาเกียน (จุดท่ี 2) อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

          1,989,000  อ าเภออมก๋อย ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

 12.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวบ้านป่าบงเปียง หมู่ท่ี
 13 ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 795.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

          1,991,000  อ าเภอแม่แจ่ม ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 2/2562

 12.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามหม่ืน หมู่ท่ี 6 (ทางเข้าหมู่บ้าน) ต าบลเมือง
แหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร จ านวน 3 ช่วง ช่วงละ 725.00 
เมตร รวมความยาว 2,175.00 เมตร

          5,000,000           5,000,000  อ าเภอเวียงแหง

 12.1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายดอยแก้วถึงบ้านจะนะ (ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมช่วงบริเวณทางแยกไปบ้านดอยแก้ว) หมู่ท่ี 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

            742,000             742,000  อ าเภอแม่อาย

12.1.6 ปรับปรุงถนนแบบ Over lay ด้วย Asphaltic concrete สายทางถนนลาดยาง 1320 
ไปวัดถ้ าเมืองนะ บ้านเมืองนะ หมู่ท่ี 1 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ
งาน ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 645.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 1,645.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

          2,130,000           2,130,000  อ าเภอเชียงดาว

 12.1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

          1,035,000           1,035,000  อ าเภอฮอด



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 12.1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงป่าสัก -บ้านแม่ขิ หมู่ท่ี 9 ดงป่าสัก ต าบล
ศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 955.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,820 ตารางเมตร

          2,484,900           2,484,900  อ าเภอไชยปราการ

12.1.9 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,500.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร

          2,723,000           2,723,000  อ าเภอดอยสะเก็ด

 12.1.10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีตแบบ Over-lay สายบ้านป่ายางงาม - บ้าน
ป่าตึงน้อย ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 922.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,610 ตารางเมตร

          2,200,000  อ าเภอดอยสะเก็ด ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 12.1.11 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนรอบเวียงด้านทิศใต้ถึง
แยกหัวเวียง บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ท่ี 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หนา 0.05 เมตร
 มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,150 ตารางเมตร

          2,545,000           2,545,000  อ าเภอพร้าว

 12.1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านโป่งบัวบาน - อ่างเก็บน้ าแม่แพง ต าบล
แม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร

          1,000,000  อ าเภอพร้าว ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

12.1.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางน้ าตกสิริภูมิ - ดอยชัวย่าร์ หมู่ท่ี 7 บ้านขุน
กลาง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังในพ้ืนท่ี กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 10 ท่อน

          2,080,000  อ าเภอจอมทอง ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

12.1.14 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Over-lay) เช่ือมระหว่างต าบล ถนนสาย
บ้านปงแสงทอง หมู่ท่ี 11 ต าบลข้ีเหล็ก เช่ือมบ้านสหกรณ์ หมู่ท่ี 9 ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่กว้าง 6.00 เมตรยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 3,240 ตารางเมตร

            979,800             979,800  อ าเภอแม่แตง

12.1.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านป่ายางหนาด ,หมู่ท่ี 2 บ้านปางมะกล้วย
 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง เช่ือมต่อบ้านแม่เลย ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดย
เฉล่ีย ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร

          1,041,300  อ าเภอแม่แตง ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

 12.1.16  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 - 6 ในทางหลวงหมายเลข ชม.ถ. 069-001-
 ตอนบ้านทรายมูล - แม่ลานค า ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร

          1,200,000   อ าเภอสะเมิง ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2562

 12.1.17 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ 2 บ้าน
มะขามหลวง ต าบลมะขามหลวง เช่ือม หมู่ 5 บ้านมะขุนหวาน ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 795 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,975 
ตารางเมตร

          1,209,000           1,209,000  อ าเภอสันป่าตอง



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

12.1.18  ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ 9 บ้านดง
ข้ีเหล็ก ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมหมู่ 6 บ้านดงป่าซาง ต าบล
มะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร

            802,000             802,000  อ าเภอสันป่าตอง

 12.1.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,260 ตารางเมตร

            750,000             750,000  อ าเภอสันก าแพง

12.1.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านขัวโก ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  เช่ือมต่อหมู่ท่ี 1 บ้านเมืองวะ ต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,000 ตาราง
เมตร

          1,230,000  อ าเภอสันทราย ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 12.1.21 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณถนน FTO หมู่ท่ี 1 บ้านตองกาย เช่ือมหมู่ท่ี 9
 บ้านสันทราย หมู่ท่ี 1 บ้านตองกาย ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 385.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร

            818,000             818,000  อ าเภอหางดง

 12.1.22 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติก หมู่ท่ี 1 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.0 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

          1,749,000           1,749,000  อ าเภอแม่ริม

 12.1.23 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 บ้านกลาง หมู่ท่ี 5 บ้านสองแคว ต าบลสอง
แคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 660.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,650 เมตร

            585,000             585,000  อ าเภอดอยหล่อ

12.1.24 เสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (OVERLAY) บ้านเด่ืองกใต้ ซอย 6
 ซอย 7 และซอย 1 หมู่ท่ี 10 ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 6,216 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร จุด 1 ซอย 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 536.00 เมตร ขยาย
ผิวจราจรมุมเล้ียว 8 ตารางเมตร จุดท่ี 2 ซอย 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 376.00 เมตร จุดท่ี 3 
ซอย 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร

          1,997,000           1,997,000  อ าเภอสารภี

 12.1.25 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านน้ าแพร่ หมู่ท่ี 4 ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง
 จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมบ้านโรงวัว หมู่ท่ี 7 ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,745 ตารางเมตร

            880,000             880,000  อ าเภอหางดง

 12.2 กิจกรรมกำรปรับปรุงถนนเพ่ือเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียว ระยะท่ี 2 (13 กิจกรรม)        36,362,900                    -          29,030,200                    -                      -                      -                      -                      -    ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 12.2.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแจ่มหลวงถึงบ้านนาเกล็ดหอย อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

          3,200,000  อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

12.2.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเรือน - บ้านเหล่า - ผานัง - สามสบ รหัส
สายทาง ชม.ถ. 23-004 ช่วงบ้านผานัง - สามสบ หมู่ท่ี 2-1 ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,200 ตารางเมตร

          2,280,000           2,280,000  อ าเภอแม่แจ่ม

 12.2.3 ปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกสายผาสิงห์เหลียว หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้าน
ตาล อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนา 0.05 เมตร

          4,781,100           4,781,100  อ าเภอฮอด

 12.2.4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย
ทางบ้านเมืองงาม - บ้านผาใต้ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 816.00  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,712 ตารางเมตร

          2,563,000           2,563,000  อ าเภอแม่อาย

12.2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโล๊ะ หมู่ท่ี 1 ต าบลสันต้นหม้ือ เช่ือมต่อบ้าน
ป่าแดด หมู่ท่ี 2  ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
143.00 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 858 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

            657,000  อ าเภอแม่อาย ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 12.2.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 (บ้านนายพร-บ้านหนองพนัง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

          4,356,000           4,356,000  อ าเภอฝาง

 12.2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านม่อนป่ินเหนือ 
เช่ือมบ้านท่าหัด ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร

          3,500,000           3,500,000  อ าเภอฝาง

 12.2.8 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over lay บริเวณหย่อมบ้านห้วยบ้าน - บ้านวังมะริว หมู่ท่ี 2 
ต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

          5,370,000           4,894,300  อ าเภอเชียงดาว

 12.2.9 ปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) หมู่ท่ี 6 ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

          1,558,800           1,558,800  อ าเภอแม่ออน

 12.2.10 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay แอสฟัลคอนกรีต บ้านสหกรณ์ 5 หมู่ท่ี 5 ต าบล
บ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร

          1,360,000           1,360,000  อ าเภอแม่ออน

 12.2.11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านย้ังเมิน หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านแม่แว 
และถึง (หย่อมบ้านแม่จุม) หมู่ท่ี 2 ต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร

          3,000,000  อ าเภอสะเมิง ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

 12.2.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตต าบลสะเมิงเหนือ สายทางบ้านป้อก หมู่ท่ี
 5 ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง เช่ือมต่อบ้านโป่งไคร้ หมู่ท่ี 5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15  เมตร

          2,086,000           2,086,000  อ าเภอสะเมิง



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 12.2.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 499.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,495 ตารางเมตร

          1,651,000           1,651,000   อ าเภอพร้าว

 12.3 กิจกรรมกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียว 
(2 กิจกรรม)

         2,817,000                    -            2,817,000                    -                      -                      -                      -                      -    ท่ีท าการปกครองจังหวัด/
อ าเภอท่ีเก่ียวข้อง

 12.3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง หมู่ท่ี 5 บ้านสองแคว และหมู่ท่ี 6 บ้านหัวข่วง 
ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

            917,000             917,000  อ าเภอดอยหล่อ

 12.3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าพุร้อนธรรมชาติบ้านยางปูโต๊ะ หมู่ท่ี 12 ต าบลเชียงดาว อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

          1,900,000           1,900,000  อ าเภอเชียงดาว

13  โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ ในกลุ่มประชำกรเส่ียงและเข้ำถึงยำก (ผลผลิตด้ำนสังคม)          2,431,800          2,431,800                    -                      -                      -                      -                      -                      -   
 13.1 กิจกรรมการ Mapping  พ้ืนท่ีเส่ียง พ้ืนท่ีสร้างสรรค์             300,000             300,000  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่
 13.2 กิจกรรมการจัดการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์/เส่ียง             287,600             287,600  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่
 13.3 กิจกรรมการพัฒนาทีมสุขภาพชุมชน             470,200             470,200  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่
 13.4 กิจกรรมบริการคัดกรองพฤติกรรมความเส่ียง และคัดกรองโรค/ภัยสุขภาพ             874,000             874,000  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่
 13.5 กิจกรรมการสร้างนวัตกรรม ในการ ติดตามผู้บ าบัดให้คงอยู่ในระบบ             500,000             500,000  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่
14   โครงกำรเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ (ผลผลิตด้ำนสังคม)          3,778,000          3,088,450                    -                      -                      -                      -              290,200                    -   

 14.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข และพัฒนาครอบครัว 
และชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ

          1,761,500           1,761,500              290,200  ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

 14.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ           2,016,500           1,326,950  ส านักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่

15  โครงกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำ และเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคมตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (ผลผลิตด้ำนสังคม)

           330,000            330,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 15.1 กิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

            330,000             330,000  ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม่

16  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร        10,000,000        10,000,000          3,016,725



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

17  โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญำกลุ่มชำติพันธ์สู่สำกลและพ้ืนท่ีท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม (ผลผลิตด้ำนสังคม)

         2,224,000          1,021,600            995,500                    -                      -                      -                      -                      -   

 17.1 กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่             206,900  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 17.2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์ุสู่สากลและพ้ืนท่ีท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

          1,021,600           1,021,600  ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม่

 17.3 กิจกรรมจัดท าป้ายส่ือความหมายสถานท่ีส าคัญในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมรดกโลก

            995,500             995,500  ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ท่ี 16

18  โครงกำรขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริจังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลผลิตด้ำนสังคม)

       17,167,300        17,167,300                    -                      -              422,000                    -              576,928                    -   

 18.1 กิจกรรมการวางแผนการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
จังหวัดเชียงใหม่

            100,800             100,800  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

 18.2 กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน และเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือน และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่

            594,500             594,500  ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่/อ าเภอ

 18.3 กิจกรรมจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์งานการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่

            500,000             500,000  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

 18.4 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสอันส าคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระและพระบรมวงศานุวงศ์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

          3,175,000           3,175,000  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่/อ าเภอ

 18.5 กิจกรรมขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)

          5,001,700           5,001,700              422,000              576,928  ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1-6(เขต 
34)/ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่/ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

 18.6 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ (25 อ าเภอ)

            840,800             840,800  ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่/อ าเภอ

 18.7 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
(กิจกรรม/โครงการเด่น Best Practice) จังหวัดเชียงใหม่

          2,000,000           2,000,000  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

 18.8 กิจกรรมศึกษาดูงาน การด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีต้นแบบ ทุก
มิติ

          1,190,700           1,190,700  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 18.9 กิจกรรมพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพ่ิมศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนงานพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ

          3,187,800           3,187,800  ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

 18.10 กิจกรรมการบริหารโครงการ/แผนงานและตรวจติดตามการด าเนินโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

            576,000             576,000  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

19  โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพชุมชน เพ่ือควบคุมกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ผลผลิต
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ)

         2,752,900          2,752,900                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 19.1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม           2,752,900           2,752,900  ส านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่

20  โครงกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำคุณภำพดิน (ผลผลิตด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ)        10,796,000          2,430,900                    -                      -                      -                      -                      -                      -   
 20.1 กิจกรรมก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิงและลานกิจกรรมหลังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิ
ละ

        10,796,000  มณฑลทหารบกท่ี ๓๓/
ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่

เปลียนแปลงโครงการ
ก.บ.จ. 1/2562

 20.2 กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน             970,000  ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
6/สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด
เชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 20.3 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินให้ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่             991,600  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

 20.4 กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน             469,300  ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
6/สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด
เชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

21  โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำ (ผลผลิตด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ)        43,308,400          2,152,400        41,156,000                    -                      -                      -                      -                      -   
 21.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ าให้กับพ้ืนท่ีท่ียังขาดแคลน         20,000,000         20,000,000  โครงการชลประทาน

เชียงใหม่/ส านักงาน
ชลประทานท่ี 1

 21.2 กิจกรรมการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ าคลองแม่ข่า แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 พร้อม
อาคารประกอบ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

        18,000,000         18,000,000  โครงการชลประทาน
เชียงใหม่/ส านักงาน
ชลประทานท่ี 1

 21.3 กิจกรรมฟ้ืนฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า           1,655,600           1,655,600  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่/ส านักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

 21.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ า           3,652,800             496,800           3,156,000                     -                        -                        -                        -                        -    ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ท่ี 16

 21.4.1 ค่าปลูกป่า จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2,700 ไร่           2,673,000
 21.4.2 เพาะช ากล้าแฝกถุง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 200,000 กล้า             338,000
 21.4.3 เพาะช ากล้าไม้ป่า จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 50,000 กล้า             145,000

22  โครงกำรส่ิงแวดล้อมชุมชนและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (ผลผลิตด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ)          8,381,500          8,381,500                    -                      -                      -                      -                      -                      -   
 22.1 กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว จัดท าระบบบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน

          3,491,000           3,491,000  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

 22.2 กิจกรรมปลูกป่าทดแทน การปลูกพืชเชิงเด่ียว เพ่ือประโยชน์ใช้สอยด้วยศาสตร์พระราชา 
(ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)

          1,395,000           1,395,000  ส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 1

 22.3 กิจกรรมจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ต้นยางนา ในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่           3,495,500           3,495,500  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่/ส านักบริหาร
พ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

23  โครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีและกำรอนุรักษ์พลังงำน (ผลผลิตด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติฯ)

         1,684,400          1,684,400                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 23.1 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศษขยะเหลือใช้ ในสถานศึกษา           1,684,400           1,684,400  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

24    โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (ผลผลิตด้ำนควำมม่ันคง)          9,593,900          9,593,900                    -                      -                      -                      -            1,402,750                    -   
 24.1 กิจกรรมประชารัฐเชียงใหม่ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด           5,896,500           5,896,500  ท่ีท าการปกครองจังหวัด

เชียงใหม่
 24.2 กิจกรรมชาวเชียงใหม่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างสุข สู่การเรียนรู้ ห่างไกลยาเสพติด           2,829,400           2,829,400           1,402,750  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่
 24.3 กิจกรรมการบูรณาการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดเชิงรุก             400,000             400,000  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่
 24.4 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพด่านตรวจ             468,000             468,000  ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

25  โครงกำรเชียงใหม่ถนนสัญจรปลอดภัย ประชำร่วมใจสร้ำงวินัยจรำจร (ผลผลิตด้ำนควำม
ม่ันคง)

         1,252,400          1,252,400                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 25.1 กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเส่ียงจากอุบัติเหตุ           1,252,400           1,252,400  ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่/ต ารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่

26   โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมม่ันคงในพ้ืนท่ีชำยแดนและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนในระดับท้องถ่ิน (ผลผลิตด้ำนควำมม่ันคง)

         2,313,100          2,313,100                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 26.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุม
เพ่ือให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน

            606,600             606,600  ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

 26.2 กิจกรรมการเช่ือมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ 
และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน ของ 5 อ าเภอชายแดน

            408,000             408,000  อ าเภอเชียงดาว, อ าเภอ
ฝาง, อ าเภอเวียงแหง, 
อ าเภอไชยปราการ, 
อ าเภอแม่อาย

 26.3 กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ชายแดน 5 อ าเภอ

            837,500             837,500  ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

 26.4 กิจกรรมการอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพ่ือสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง

            190,000             190,000  ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

 26.5 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน

            271,000             271,000  ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

27  โครงกำรเชียงใหม่ปลอดภัย ภำยใต้กลไกประชำรัฐ ตำมหลักเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ 
(ผลผลิตด้ำนควำมม่ันคง)

           942,700            942,700                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

 27.1 กิจกรรมการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเชิงรุก             278,000             278,000  ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่/
ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

 27.2 กิจกรรมสร้างศักยภาพชุมชนให้พร้อมรับมือสาธารณภัย             546,900             546,900  ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

 27.3 กิจกรรมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิม             117,800             117,800  ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

 งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบรำยจ่ำยอ่ืน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน  งบด ำเนินงำน  งบลงทุน

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)

ท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.

(บำท)

 งบประมำณท่ีใช้จริง (บำท)
 หน่วยด ำเนินกำร หมำยเหตุ

 ก่อหน้ี (บำท)  เบิกจ่ำย (บำท)

28  โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำมแม่น้ ำแม่แตง ต ำบลก๊ึดช้ำง อ ำเภอแม่แตง
 จังหวัดเชียงใหม่

                   -                      -          14,000,000                    -                      -                      -                      -                      -   

 28.1 กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ าแม่แตง ต าบลก๊ึดช้าง อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่

        14,000,000  ส านักงานบริหารพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 16/อุทยาน
แห่งชาติห้วยน้ าดัง/แขวง
ทางหลวงชนบท/อ าเภอแม่
แตง

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 1/2562

29  โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองอัดก้อนซังข้ำวโพดเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ                    -                      -            1,500,000                    -                      -                      -                      -                      -   
 29.1 กิจกรรมจัดซ้ือเคร่ืองอัดก้อนซังข้าวโพดเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า           1,500,000  อ าเภอแม่แจ่ม แทนยกเลิก

ก.บ.จ. 1/2562
30  โครงกำรก่อสร้ำงพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ และวีรกรรมของบรรพชนไทย                    -          10,796,000                    -                      -                      -                      -                      -   

 30.1 กิจกรรมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และวีรกรรมของบรรพชนไทย         10,796,000  มณฑลทหารบกท่ี ๓๓/
ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่

เปลียนแปลงโครงการ
ก.บ.จ. 1/2562

31  โครงกำรปรับแต่งภูมิทัศน์รอบพระอนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ
 กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ บ้ำนแจ่มหลวง หมู่ท่ี 2 ต ำบลแจ่มหลวง อ ำเภอกัลยำณิ
วัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่

                   -                      -            1,900,000                    -                      -                      -                      -                      -   

 31.1 กิจกรรมปรับแต่งภูมิทัศน์รอบพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านแจ่มหลวง หมู่ท่ี 2 ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา
 จังหวัดเชียงใหม่

          1,900,000  ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่/
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 2/2562

   373,933,600    117,686,550    243,155,000      11,640,000          422,000                  -          6,175,155                  -   


