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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน) 

 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนนิงานประจําปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน) 

 

กลไกกํากับติดตามการดําเนินงาน 

  จังหวัดเชียงใหม ไดมีกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงาน โดยใชการประชุมผูบริหาร 

เปนกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงาน ทั้งในลักษณะการดําเนินการในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม และ

การประชุมติดตามการดําเนินงานกรณีเฉพาะโครงการ/ตามนโยบายหรือจุดเนนพิเศษการประชุมหัวหนาสวน

ราชการประจําจังหวัดเชียงใหมกําหนดใหมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน โดยผูวาราชการจังหวัด             

เปนประธาน กําหนดใหมีการช้ีแจงหารือขอราชการ รับทราบวาระการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ของจังหวัด 

และเพ่ือการกํากับติดตามการดําเนินงานการเบิกจายงบประมาณ และการรายงานผลการดําเนินงาน               

โดยในสวนการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ .2563                   

ของจังหวัดเชียงใหม ไดมีการกํากับติดตามในการประชุมที่เก่ียวของ ไดแก  

  1. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ตัวอยางการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 

2563 สรุปสาระสําคัญที่เก่ียวของ ดังน้ี 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://www.chiangmai.go.th/managing/public/M1/R23Mar2020115048.pdf 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/M1/R23Mar2020115048.pdf�
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน) 

 

   

  2. การประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยรองผูวาราชการ

จังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) เปนประธาน  

  2.1 การประชุมก.บ.จ. คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ระเบียบวาระที่ 3.2  

สรุปการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวทางการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ สรุปสาระสําคัญในสวนที่เก่ียวของกับการกํากับติดตาม

การดําเนินงาน ดังน้ี 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดไดท่ี ... (http://www.chiangmai.go.th/managing/public/M2/R24Mar2020152546.pdf) 

   

  2.2 การประชุมก.บ.จ. คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 3.2                

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปสาระสําคัญในสวนที่เก่ียวของกับการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน ดังน้ี 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/M2/R24Mar2020152546.pdf�
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 
 

ดูรายละเอียดไดท่ี ... (http://www.chiangmai.go.th/managing/public/M2/R26May2020155554.pdf) 

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/M2/R26May2020155554.pdf�
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน) 

 

สรุปความกาวหนาการดําเนินการ 

  จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 18 โครงการ 48 กิจกรรม งบประมาณ 231,500,000 บาท และมี

โครงการ/กิจกรรมที่เขาสู (ราง) พระราชบัญญัติโอนคืนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 22,783,100 บาท คิดเปนรอยละ 9.84 ซ่ึงมาจากโครงการตามประเด็น                

การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและทองถ่ิน                   

จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 15,591,300 บาท คิดเปนรอยละ 6.73 ประเด็นการพัฒนาดานการสงเสริม

การเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 5,691,800 บาท 

คิดเปนรอยละ 2.46 และประเด็นการพัฒนาดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 1,500,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.65 

   

  ทั้งน้ี จังหวัดเชียงใหมคงเหลือจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จะสามารถดําเนินการไดภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 41 กิจกรรม งบประมาณ 208,716,900 บาท โดยงบประมาณสวนใหญ

มุงเนนประเด็นการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและ

ทองถ่ิน จํานวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 90,960,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.29 รองลงมาเปนประเด็นการ

พัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม จํานวน 12 กิจกรรม งบประมาณ 53,860,600 บาท คิดเปนรอยละ 23.27 ประเด็นการพัฒนาดาน

การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน จํานวน 11 กิจกรรม งบประมาณ 

45,169,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.51 ประเด็นการพัฒนาดานการเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ                   

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม จํานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 6,614,500 บาท คิดเปนรอยละ 2.86 และ

ประเด็นการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล จํานวน                  

5 กิจกรรม งบประมาณ 2,112,800 บาท คิดเปนรอยละ 0.91 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัด               

แบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.32 

 

 

ลําดับ ประเด็นการพัฒนา 
ท่ีไดรับจัดสรร (ราง) พ.ร.บ.โอนคืนฯ คงเหลือท่ีจะดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

1 การสงเสริมและพฒันาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและทองถ่ิน 9 106,551,300 3 15,591,300 6 90,960,000 

2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 7 7,804,600 2 5,691,800 5 2,112,800 

3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 9 8,114,500 2 1,500,000 7 6,614,500 

4 การสงเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหสมบูรณโดยใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

12 53,860,600   12 53,860,600 

5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 11 45,169,000   11 45,169,000 

6 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  10,000,000    10,000,000 

 รวม 48 231,500,000 7 22,783,100 41 208,716,900 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน) 

 

 

(ขอมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2563) 

  

  และเน่ืองจากการเกิดสถานการณตางๆ ที่ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได             

ทั้งสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสาเหตุอ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหม

จึงขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม จํานวน 11 กิจกรรม งบประมาณ 9,927,100 บาท คิดเปนรอยละ 4.29 และ

ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,923,920 บาท  

คิดเปนรอยละ 1.26 มีโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 189,044,817 บาท 

คิดเปนรอยละ 81.66 และมีเงินเหลือจายจากการดําเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงคแลว จํานวน 6,821,063 บาท 

คิดเปนรอยละ 2.95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ประเด็นการพัฒนา 
ขอยกเลิก 

ผลการดําเนินงาน 
เงินเหลือ

จาย 
อยูระหวางการดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ กิจกรรม งบประมาณ 

1 การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและทองถ่ิน   5 87,661,117 1 2,923,920 374,963 

2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 3 1,358,600 2 754,200    

3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 4 3,559,900 3 3,054,600    

4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3 2,764,100 9 45,718,500   5,378,000 

5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 1 2,244,500 10 41,856,400   1,068,100 

6 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ    10,000,000    

 รวม 11 9,927,100 29 189,044,817 1 2,923,920 6,821,063 



1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดาน

การทองเที่ยว สินคาและบริการ (ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การสงเสริม

และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ

ทองถิ่น)

                             5,591,300                        5,591,300

1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน

โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม

2,279,300                             สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 2,279,300                        - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 - เขาสู พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

1.2 กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชา

และกาแฟเพื่อสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใน

จังหวัดเชียงใหม

3,312,000                             สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 3,312,000                        - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 - เขาสู พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

2  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางการทองเที่ยว (ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การสงเสริม

และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ

ทองถิ่น)

                           97,960,000                      10,000,000

2.1 กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว 75,460,000                           10,000,000                     

1) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน เสนทางขึ้น

ดอยสุเทพ – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ระยะที่ 1 ทางหลวง

หมายเลข 1004  ตอนหวยแกว – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  กม.

4+162 – กม.11+023 (เปนแหงๆ) ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

15,960,000                           แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 บริษัท พรีเมียร ไลทติ้ง จํากัด (ขายสง, ขายปลีก, 

ใหบริการ, ผูผลิต)

(19 พ.ค. - 14 พ.ย. 63)

2) กิจกรรมปรับปรุงเสนทางเขาสูวัดพระธาตุดอยนอย ตําบลดอยหลอ

 อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

20,000,000                           แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม หางหุนสวนจํากัด ลําธาร คอนสตรัคชั่น (ใหบริการ)

27 เม.ย. 63 ลงนามในสัญญา

3) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเท่ียวโครงการพระราชดําริหวยตึง

เฒา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร

21,000,000                           แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม บริษัท พีซีเอ็น คอรป จํากัด (มหาชน)

27 เม.ย. 63 ลงนามในสัญญา

4) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเท่ียวน้ําตกเทพเสด็จ อําเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

10,000,000                           แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 10,000,000                      - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากยังไมไดรับการ

อนุญาตใหใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

 - เขาสู พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

5) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเท่ียวน้ําตกหวยทรายเหลือง อําเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร

8,500,000                             แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม

บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม

ที่ โครงการ  รวมงบประมาณ (บาท) หนวยดําเนินการ หมายเหตุ
 พ.ร.บ.โอนคืนงบประมาณ 

(บาท)
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บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม

ที่ โครงการ  รวมงบประมาณ (บาท) หนวยดําเนินการ หมายเหตุ
 พ.ร.บ.โอนคืนงบประมาณ 

(บาท)

2.2 กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล                            22,500,000                                  -   

1) กอสรางปรับปรุงทางเทาและขอบคันหิน รวมทั้งกอสรางทางเดิน

ลาดของผูพิการ ตลอดแนวเสนทางของถนนมหิดล และติดตั้งเสา

ไฟฟาประดับงานประติมากรรมบนสะพานขามทางแยกถนนมหิดล 

ตําบลหนองหอย ตําบลปาแดด ตําบลสุเทพ ตําบลหายยา อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

                           22,500,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม เอส พี คอนสตรัคชั่น 

(ใหบริการ)

(19 พ.ค. - 14 พ.ย. 63)

3 โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาด

ทางการทองเที่ยว (ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น)

                             3,000,000                                  -   

3.1 กิจกรรมหลักสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ                              3,000,000 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการเสร็จแลว

4 โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ (ประเด็นการพัฒนา

ที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สู

สากล)

                             1,090,100                                  -   

4.1 กิจกรรมการสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตร

วิชาญาตามพระราชดําริ

196,200                               สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

4.2 กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่

โครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ

198,900                               สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4.3 กิจกรรมสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่

โครงการรอยใจรักษและหมูบานโดยรอบ

137,000                               สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4.4 กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่

โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

558,000                               สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

5 โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาอาหาร เกษตร

ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย (ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริม

การเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล)

                             1,561,000                          538,300

5.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการ

ผลิตพืชระดับคุณภาพดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

                             1,561,000 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ดานอารักขาพืช 

จังหวัดเชียงใหม

538,300                         อนุมัติโครงการแลว

ขอคืนเงินงบประมาณ 538,300 บาท 

(ก.บ.จ. 1/2563) ขอยกเลิกโครงการ 

คืนเงินงบประมาณ 1,022,700 บาท
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บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม

ที่ โครงการ  รวมงบประมาณ (บาท) หนวยดําเนินการ หมายเหตุ
 พ.ร.บ.โอนคืนงบประมาณ 

(บาท)

6 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร 

(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) 

(ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน 

การคา การลงทุน สูสากล)

                             1,663,500                        1,663,500

6.1 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิง

นวัตกรรมและธุรกิจ

1,663,500                             สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 1,663,500                        - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 - เขาสู พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

7 โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวาง

จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thailand 

Innovation Center : Chiang Mai Chapter) (ประเด็นการพัฒนาท่ี

 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สู

สากล)

                             3,490,000                        3,490,000

7.1 กิจกรรมขยายโอกาสทางการตลาดและความรวมมือการยกระดับ

อุตสาหกรรม และการคา การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน 

(Mie-Thai Innovation Carnival 2020)

3,490,000                             ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 3,490,000                        - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 - เขาสู พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

8 โครงการเชียงใหมสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ (ประเด็นการพัฒนาท่ี 3

 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)

                             1,968,800                                  -   

8.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ใหอยูในสังคมอยางเปนสุข

และพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ

1,968,800                             สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม  - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

9 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสรางสังคม

ใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)

                             5,270,600                        1,000,000

9.1 กิจกรรมหลักวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

116,600                               สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

9.2 กิจกรรมหลักสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

3,612,000                             สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6, สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม,

 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, อําเภอทุกอําเภอ

(ฝาง ยกเลิก 1,216,000 บาท)

9.3 กิจกรรมหลักแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม

1,000,000                             สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 1,000,000                        - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 - เขาสู พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

9.4 กิจกรรมหลักการบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

542,000                               สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม

ที่ โครงการ  รวมงบประมาณ (บาท) หนวยดําเนินการ หมายเหตุ
 พ.ร.บ.โอนคืนงบประมาณ 

(บาท)

10  โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.) (ประเด็นการ

พัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง

วัฒนธรรม)

                               875,100                          500,000

10.1 กิจกรรมหลักวางแผนการสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ

การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

35,100                                 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

10.2 กิจกรรมหลักจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

500,000                               สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 500,000                          - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไดรับงบประมาณ

จากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมแลว

 - เขาสู พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

10.3 กิจกรรมหลักจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม ของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

280,000                               สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

10.4 กิจกรรมหลักติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยาย

ผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม 

(อพ.สธ.-ชม.)

60,000                                 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน (ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  การ

สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดย

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

                           24,390,000                                  -   

11.1 กิจกรรมหลักปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ํา                            24,390,000                                  -   

1) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลําหวยแมโปง บานหวยอาง ม.6 

ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ความยาว 200 เมตร

9,290,000                             สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม หจก. เรืองเศรษฐ (ใหบริการ)

 17 เม.ย. 63 ลงนามในสัญญา

2) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง บานสหกรณนิคมหัวงาน หมู 

7 (ระยะที่ 1) ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ความ

ยาว 200 เมตร

15,100,000                           สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม หจก. เรืองเศรษฐ (ใหบริการ)

 5 พ.ค. 63 ลงนามในสัญญา

12 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้า (ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การ

สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดย

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

                           20,000,000                                  -   

12.1 กิจกรรมหลักจัดหาและสนับสนุนแหลงนํ้าตนทุนเพื่อแกปญหาคลองแม

ขา

                           20,000,000                                  -   

1) ปรับปรุงคลองแมขานอย ระยะที่ 1 พรอมอาคารประกอบ ตําบล

ปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

20,000,000                           โครงการชลประทาน, สํานักงานชลประทานที่ 1



5
บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม

ที่ โครงการ  รวมงบประมาณ (บาท) หนวยดําเนินการ หมายเหตุ
 พ.ร.บ.โอนคืนงบประมาณ 

(บาท)

13  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  การสงเสริมและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม)

                             6,556,900                                  -   

13.1 กิจกรรมหลักการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 4,023,900                             สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

13.2 กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาในพื้นท่ีปาสงวน

แหงชาติและปาอนุรักษ

1,850,400                             -                               

1) จัดทําแนวกันไฟ 360 กิโลเมตร 1,850,400                             สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1, สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 ขอยกเลิกโครงการ

13.3 กิจกรรมหลักเสริมสรางความรู ความเขาใจการปองกันและแกไข

ปญหาหมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน

682,600                               สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1

14  โครงการสิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ประเด็นการพัฒนาท่ี

 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให

สมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

                             2,000,000                                  -   

14.1 กิจกรรมหลักอนุรักษ ฟนฟูสนับสนุนชุมชน ในการสรางปา เพิ่มรายได

ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม

                             2,000,000 สํานักบริหารอนุรักษที่ 16, สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชดําริ หวยเมืองงาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

-                               

1) กอสรางฝายชะลอน้ํา ฝายผสมผสาน บานหัวเมืองงาม บาน

หวยสาน บานเมืองงามเหนือ บานเมืองงามใต จํานวน 100 ตัว

500,000                               

2) กอสรางฝายชะลอน้ํา แบบกลองเกเบี้ยน บานหัวเมืองงาม บาน

หวยสาน บานเมืองงามเหนือ บานเมืองงามใต จํานวน 20 ตัว

300,000                               

3) ปลูกปา จํานวน 97 ไร 500,000                               

4) ปลูกหวาย จํานวน 200 ไร 700,000                               

15 โครงการพัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village) (ประเด็นการพัฒนาท่ี

 4  การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให

สมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

                               913,700                                  -   

15.1 กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพึ่งพาตนเองไดบนวิถี

ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

299,200                               สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

15.2 กิจกรรมหลักการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ

สิ่งแวดลอมชุมชน

614,500                               สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  - ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

16 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน (ประเด็น

การพัฒนาท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความ

สงบสุขของประชาชน)

                             9,384,100                                  -   

16.1 กิจกรรมหลักการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม

ตามแผนประชารัฐ ประจําป 2563

                             6,052,400 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม, ศอ.ปส.จ.ชม
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ที่ โครงการ  รวมงบประมาณ (บาท) หนวยดําเนินการ หมายเหตุ
 พ.ร.บ.โอนคืนงบประมาณ 

(บาท)

16.2 กิจกรรมหลักกิจกรรมคาย เด็กและเยาวชนเชียงใหมรวมเรียนรูสราง

ภูมิคุมกันทางจิตใจเชิงสรางสรรคปองกันยาเสพติด

                             2,244,500 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

16.3 กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการรอยใจรักษ                              1,087,200 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

17 โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสราง

ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในระดับทองถิ่น (ประเด็นการ

พัฒนาที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ

สุขของประชาชน)

                             2,784,900                                  -   

17.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน

 โดยการจัดประชุมเพื่อใหความรูและซักซอมความเขาใจในการสราง

ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

660,600                               ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

17.2 กิจกรรมหลักการเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดานการ

กีฬาสรางความสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับ

ประเทศเพื่อน ของ 5 อําเภอชายแดน

428,500                               ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

17.3 กิจกรรมหลักการฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

(ชรบ.) ในพื้นที่อําเภอชายแดน 5 อําเภอ

862,000                               ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

17.4 กิจกรรมหลักการอํานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและ

ประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมูบาน

เพื่อสรางชุมชนชายแดนเข็มแข็ง

250,000                               ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

17.5 กิจกรรมหลักสงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชน

ปองกันและแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน

419,000                               ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

17.6 กิจกรรมหลักการเสวนาประชาสัมพันธการสรางการรับรูความเขาใจ

ผูนําชุมชน/ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/กลุมพลังมวลชน/สื่อมวลชน และ

องคกรภาครัฐ การปองกันการคามนุษยในพื้นท่ีตามแนวชายแดน

164,800                               ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

18 โครงการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาว

เชียงใหมและนักทองเท่ียว (ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การเสริมสราง

ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)

                           33,000,000                                  -   

18.1 กิจกรรมหลักอํานวยความปลอดภัยผูใชทางหลวง 33,000,000                           -                               

1) เสริมถนนสายดอยเตา - ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 ระหวาง  

กม.14+975 – กม.18+100 ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร

18,000,000                           แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

2) ยกระดับและสรางความปลอดภัยในการเดินทางถนนเชียงใหม - แม

ออน ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต-หวยแกว 

กม.1+000 – กม.4+574 (เปนแหงๆ) ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม

15,000,000                           แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 บริษัท พรีเมียร ไลทติ้ง จํากัด (ขายสง, ขายปลีก, 

ใหบริการ, ผูผลิต)

(16 พ.ค. - 11 พ.ย. 63)

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                            10,000,000

รวม 18 โครงการ 48 รายการ                           231,500,000                      22,783,100




