
รายงานการกํากับติดตามการดําเนนิงานประจําปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ผลการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรปุปญหา อุปสรรค ในการดําเนนิงานและแนวทางแกไข 
 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการประจํ าป ของจั งหวั ด เชี ยง ใหม  ป ระจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  2 5 65  เพื่ อดํ าเนินโ ครงการ จํ านวน  

10 โครงการ 40 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 302,517,100.00 บาท โดยงบประมาณสวนใหญมุงเนนประเด็นการ

สงเสริมการทองเที่ยวเพ่ิมมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจทองถิ่น งบประมาณ 165,443,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 54.69 รองลงมาคือ การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค            

ภูมิปญญา และอัตลักษณลานนา งบประมาณ 69,512,400 บาท คิดเปนรอยละ 22.98 การจัดการปญหาฝุนควัน 

(PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน งบประมาณ 46,485,800 บาท คิดเปนรอยละ 15.37 

การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ 5,556,600 บาท คิดเปนรอยละ 1.84 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหง

สตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart City, MICE City, Startup City, 

Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน ของภาคเหนือ งบประมาณ 4,149,400 บาท 

คิดเปนรอยละ 1.37 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรม

อาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model งบประมาณ 1,369,900 บาท คิดเปนรอยละ 0.45 และคาใชจายในการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.31 
 

ที ่ ประเด็นการพัฒนา 
จํานวน งบประมาณ 

(บาท) 
รอยละ 

โครงการ กิจกรรม 

1 การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ

และเศรษฐกิจทองถิน่ 

2 16 165,443,000 54.69 

2 การขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา 

และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model 

2 4 1,369,900 0.45 

3 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหง

สตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ (SMS & 

Medicopolis : Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) 

ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน ของภาคเหนือ 

1 1 4,149,400 1.37 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิด

สรางสรรคภูมิปญญา และอัตลักษณลานนา 

1 1 69,512,400 22.98 

5 การจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม อยางย่ังยืน  

4 13 46,485,800 15.37 

6 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4 12 5,556,600 1.84 

7 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   10,000,000 3.31 

รวม 14 47 302,517,100 100.00 

 

 



 
ผลการดําเนินโครงการ 

  จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณรายจายภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การเบิกจาย + การกอหนี้ผูกพัน (PO)) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 จํานวน 

228,205,106 บาท คิดเปนรอยละ 75.44 จําแนกเปน การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 49,507,635 บาท คิดเปนรอยละ 

16.37 และการกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 178,697,471 บาท คิดเปนรอยละ 59.07 บาท คงเหลืองบประมาณที่อยู

ระหวางการดําเนินการ จํานวน 55,035,994 บาท คิด เปนรอยละ 18.19 และมีการขอยกเลิกโครงการ จํานวน 

19,276,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.37 
 

ท่ี ประเด็นการพัฒนา 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

(บาท) 

กอหนี้ผูกพัน 

(PO) แลว 

(บาท) 

เบิกจายแลว 

(บาท) 

อยูระหวางการ

ดําเนินการ 

(บาท) 

ขอยกเลิก  

(บาท) 

1 การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ 

วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจทองถ่ิน 

165,443,000 97,897,730 40,908,121 26,637,149  

2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูง

ตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหง

อนาคต ภายใต BCG Model 

1,369,900 - - 1,369,900  

3 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหง

ไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย

และสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart City, 

MICE City, Startup City, Medicopolis) ใหสามารถ

รองรับการเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน ของ

ภาคเหนือ 

4,149,400 - - 4,149,400  

4 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 

โดยใชความคิดสรางสรรคภูมิปญญา และอัตลักษณ

ลานนา 

69,512,400 40,502,019 1,494,500 12,798,281 14,717,600 

5 การจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน  

46,485,800 40,297,722 3,780,025 2,408,053  

6 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

5,556,600 - 180,740 5,375,860  

7 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000  3,144,250 2,297,350 4,558,400 

 รวม 302,517,100 178,697,471 49,507,635 55,035,994 19,276,000 

(ขอมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565) 

 

  



 
ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา 

 
 

ปญหาอปุสรรค แนวทางการแกไข 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด จะตอง

ดําเนินการจัดทําแผนลวงหนา 2 ป จึงทําใหเมื่อไดรับการ

จัดสรรงบประมาณบางโครงการ/กิ จกรรมไมสามารถ

ดําเนินการได  

 

     ใหหนวยงานตรวจสอบความพรอมของโครงการกอน

เสนอโครงการ ทั้งในเรื่องของแบบรูปรายการ ความพรอม

ของพื้นที่ดําเนินการ รวมถึงการตรวจสอบความซ้ําซอนของ

โครงการกับแหลงงบประมาณอ่ืนๆ 

2. การจัดสรรงบประมาณประเภทงบดํ าเนินงานที่มีการ

กําหนดสัดสวนงบประมาณในการจัดสรรไตรมาส 1–2 จํานวน 

50% และไตรมาส 3–4  จํานวน 50% ทําใหการดํ าเนิน

โครงการ/กิจกรรมที่มีหวงระยะเวลาดําเนินการตามฤดูกาล 

การอบรมสัมมนาที่มีการดําเนินกิจกรรมอื่นตอเนื่อง หรือ           

บางโครงการมีการดําเนินโครงการตลอดระยะเวลา 12 เดือน 

ไมสามารถดํ าเนินการได ตองชะลอการดําเนินงานออกไป 

สงผลใหการเบิกจายงบประมาณของจังหวัดแตละไตรมาสลาชา 

 

     จั งหวั ด เชีย ง ใหม ไ ดมี การจัด ทําแผนการใ ชจ า ย

งบประมาณและแผนการดํ า เนินงานของโ ครงการ 

ใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาดําเนินการ โดยขอรับการ

จัดสรรงบประมาณโครงการที่มีหวงระยะเวลาดําเนินการ

กอน เชน การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา หรือการ  

จัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ เปนตน เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการไดทันกับหวงฤดูกาล 

3 .  การจั ด สรรงบประมาณที่ มี สั ด ส ว นงบดํ า เนินงาน 

กับงบลงทุน 70 : 30 ซึ่งไมสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 

     ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับบริบท      

ของพื้นที่ คํานึงถึงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเปนสําคัญ 

โดยไมกําหนดสัดสวนงบลงทุน 

 

4. ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดในทาง

ปฏิบัติ  ยังขาดความเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ในการ

ประสานแผนในระดับพื้นที่ ตั้งแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ 

จังหวัด โดยเฉพาะการเสนอโครงการจากระดับอําเภอที่มีที่ทํา

การปกครองอําเภอเปนหนวยดําเนินการ ยังไมเปนไปตาม

หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติ ราชการประจําปที่ ไม ให

หนวยงานที่ ไมมีภารกิจหลักเปนหนวยดําเนินการ รวมถึง

โครงการตองไมเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แต

ในทางปฏิบัติที่ทําการปกครองอําเภอถือเปนหนวยงานปฏิบัติ

ที่สําคัญในระดับพื้นที่ของจังหวัด 

 

     ใหที่ทําการปกครองอําเภอเสนอโครงการที่เปนความ

ตองการของพื้นที่  ไป ยังหนว ยงานที่มี ภารกิจหนาที่

ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม แลวเสนอบรรจุไวใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด   

 

 

 



 
ปญหาอปุสรรค แนวทางการแกไข 

5. งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดไมสามารถนํามาใช

สําหรับดําเนินโครงการที่สอดคลองสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากไมเปนไปตาม

หลักเกณฑของ ก.บ.ภ. (โครงการใหม) 

     เห็ นค ว ร เสนอให  ก .บ .ภ .  ยก เว นการปฏิ บั ติ ฯ  

ในการ เสนอโ ครงการใหม ที่ สอด คล องสถานการณ 

การแพรระบาดของโ รคติ ด เชื้ อไ ว รัสคโ รนา  20 19  

เป นก รณี  ห รื อย กเว น เป น ป ๆ ไป ต าม สถาน การ ณ  

และใหอํ านาจ  ก .บ.จ .  ใ ห สาม ารถนํา งบประมาณ 

เห ลื อ จ า ยม า ใ ช ใ นก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า สถ า น ก า ร ณ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได โดยผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 

 

6. การอนุญาตใหใชพื้นที่ในการดําเนินโครงการงบพัฒนา

จังหวัดของหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช ซึ่งไดกําหนดใหหนวยงานจะตองเสนอขออนุมัติ

ใหดําเนินการและขออนุมัติแบบรูปรายการ ภายหลังจากไดรับ

แจงการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดแลว สงผลใหโครงการที่

มีการดําเนินการในเขตพื้นที่ปาอนุรักษไมสามารถดํ าเนิน

โครงการไดภายในไตรมาส 1 – 2 ของปงบประมาณ 

     ควรใหหนวยดําเนินการในพื้นที่ ขออนุญาตดําเนิน

โครงการ และขออนุมัติแบบรูปรายการกอนจัดทําแผนงาน

โครงการที่ จะบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการประจําปของ

จังหวัด 

 

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


