
รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป รอบ 6 เดือน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของจังหวัด เชียงใหม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดํ าเนินโครงการ จํานวน  

14 โครงการ 47 กิจกรรม งบประมาณ 331,617,200 บาท โดยงบประมาณสวนใหญมุงเนนประเด็นการพัฒนา

ดานการสงเสริมการทองเที่ยวเพ่ิมมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจทองถิ่น จํานวน  

2 โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ 220,028,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.35 รองลงมาคือ การจัดการ

ปญหาฝุนควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จํานวน 4 โครงการ  

13 กิจกรรม งบประมาณ 68,632,200 บาท คิดเปนรอยละ 20.70 การจัดการสาธารณภัย การสรางความ

มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 โครงการ  

12 กิจกรรม งบประมาณ 26,540,600 บาท คิดเปนรอยละ 8.00 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 

งบประมาณ 3,653,900 บาท คิดเปนรอยละ 1.10 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูง

ตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model จํานวน 2 โครงการ  

4 กิจกรรม งบประมาณ 1,535,400 บาท คิดเปนรอยละ 0.46 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ 

เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart 

City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน 

ของภาคเหนือ จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 1,227,100 บาท คิด เปนรอยละ 0.37  

และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.02 
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รอยละของการจัดสรรงบประมาณ
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คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด



 

 
(ขอมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564) 

 

  

 ผลการใชจายงบประมาณรายจายภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ (การเบิกจาย + การกอหนี้ผูกพัน (PO)) 

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 จํานวน 76,149,238.39 บาท คิดเปนรอยละ 22.97 จําแนกเปน การเบิกจาย

งบประมาณ จํานวน 6,293,648.39 บาท คิด เปนรอยละ 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 
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รอยละของการใชจายงบประมาณ

การกอหนี้ผูกพัน (PO) การเบิกจาย ยังไมไดใชจาย เงินยกเลิก/เหลือจาย



 
 

ตารางสรุปภาพรวมของการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกตามประเด็นการพัฒนา) 
 

ที ่ ประเดน็การพฒันา 

งบประมาณ 

ที่ไดรบัจดัสรร 

(บาท) 

การกอหนี้ผูกพนั 

(PO) (บาท) 

การเบิกจาย 

(บาท) 

อยูระหวางการ

ดําเนนิการ 

(บาท) 

1 การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยง

ธรรมชาติวัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจ

ทองถิ่น 

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

2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป

มูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคาและพัฒนานวัตกรรม

อาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model 

1,535,400.00  724,100.00 811,300.00 

3 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ 

เมืองแห งไมซเมืองแห งสตารทอัพ และเมือง

น วั ต ก ร ร มก าร แพ ทย แล ะ สุ ขภ าพ ( SMS 

&Medicopolis : Smart City, MICE City, 

Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับ

การเปน ศูน ยก ลางท าง การค า การลงทุ น              

ของภาคเหนือ 

1,227,100.00  587,800.00 639,300.00 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร างสร รค  ( Creative 

Economy) โ ด ย ใ ช ค ว าม คิ ด สร า ง ส ร ร ค                  

ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา 

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

5 การจัดการปญหาฝุนควัน  (PM 2.5) พัฒนา

ทรัพยากรธรร มชาติและรัก ษาสิ่งแวดลอ ม                

อยางยั่งยืน 

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

6 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง 

และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน      

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

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

7 คาใชจายในการบรหิารงานจังหวดัแบบบรูณาการ 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) 

 

 

 

 


