สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร ผลิตภัณฑ์และช่องทำงกำรตลำด สินค้ำและ
บริกำรศักยภำพของจังหวัดเชียงใหม่ (ผลผลิตด้ำนอุตสำหกรรม)
1.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเครือ่ งหมายรับรองผลิตภัณฑ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) และเครือ่ งหมายรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
1.2 กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับประเทศและระดับนานาชาติ
1.3 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

5,761,700

8,212,700

518,200

518,200

3,802,800

3,753,800

1,440,700

1,440,700

1.4 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่สู่สากล
2 โครงกำรยกระดับกำรผลิตสินค้ำกลุ่มของฝำกของที่ระลึกเชิงสร้ำงสรรค์ (Northern Gift &
Lifestyle Industry Creation) (ผลผลิตด้ำนอุตสำหกรรม)
2.1 กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle

2,463,500

6,463,500

2,463,500

2,463,500

2,250,000

800,000

800,000

3.2 กิจกรรมการวิเคราะห์ และคาดการณ์สภาพปัญหาของการเดินทางจากแบบจาลอง
การจราจรในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
3.3 กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมนาและจัดประชุมกลุ่มย่อย

1,300,000

1,300,000

100,000

100,000

3.4 กิจกรรมการจัดส่งรายงาน และค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางและติดต่อประสานงาน

50,000

50,000

2,793,500

6,793,500

2,793,500

2,793,500

4.2 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์
5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตพืชเมืองหนำวตลอดห่วงโซ่อุปทำน (ผลผลิตด้ำน
กำรเกษตร)
5.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมปลูกผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว (โรงคัด)

-

-

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

-

หน่วยดำเนินกำร

สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(ต่างประเทศ)
สานักงานพาณิชย์จังหวัด แทนยกเลิก
เชียงใหม่
ก.บ.จ. 6/2561
-

-

-

-

-

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม แทนยกเลิก
ภาคที่ 1
ก.บ.จ. 6/2561

-

-

-

-

-

สานักงานทางหลวงที่ 1
(เชียงใหม่)
สานักงานทางหลวงที่ 1
(เชียงใหม่)
สานักงานทางหลวงที่ 1
(เชียงใหม่)
สานักงานทางหลวงที่ 1
(เชียงใหม่)

-

-

-

-

-

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม แทนยกเลิก
ภาคที่ 1
ก.บ.จ. 6/2561

4,000,000
11,615,900
3,441,000

3,024,900

หมำยเหตุ

-

4,000,000
2,250,000

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

-

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

2,500,000

2.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gilf & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม
3 โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในพืน้ ที่โดยรอบท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติเชียงใหม่ (ผลผลิตด้ำนอุตสำหกรรม)
3.1 กิจกรรมการสารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

8,591,000
3,441,000

-

-

-

-

อาเภอหางดง

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
5.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ

5.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัย
ระดับมาตรฐาน

5.4 กิจกรรมการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัย/อินทรีย์
5.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมปลูกผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว (โรงเรือน)
6 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและสิ่งอำนวยกำรควำมสะดวกใน
กำรผลิตและกำรประกอบธุรกิจ (ผลผลิตด้ำนกำรเกษตร)
6.1 กิจกรรมก่อสร้ำง ปรับปรุง เสริมโครงสร้ำงพืน้ ฐำน (18 กิจกรรม)

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

784,300

784,300

420,200

420,200

1,820,400

1,820,400

5,150,000

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
อาเภอหางดง

5,150,000

43,190,700

-

43,190,700

-

-

-

-

-

43,190,700

-

43,190,700

-

-

-

-

-

6.1.1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านหลังม่อน หมู่ที่ 14 ถึงบ้าน
ห้วยโจ้ หมู่ที่ 5 ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมถึงตาบลน้าดิบ อาเภอ
ป่าซาง จังหวัดลาพูน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,631.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

2,870,000

2,870,000

ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภอดอยหล่อ

6.1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร
6.1.3 ปรับปรุงบารุงรักษาสายทางบ้านปง หมู่ที่ 8 – บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4 ตาบลออนใต้
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,315.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,575 ตารางเมตร
6.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง เส้นทางบ้านวรรณทร ตาบล
สันติสุข อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรัง
6.1.5 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายทาง
บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านในแคว หมู่ที่ 5 ตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรทั้งสองข้าง
6.1.6 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายบ้านท่ามะโก๋
ตาบลขุนคง - บ้านร้องแหย่ง ตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,702.50 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,160.00 ตารางเมตร

3,732,800

3,732,800

อาเภอแม่วาง

2,400,000

2,400,000

อาเภอสันกาแพง

525,000

525,000

อาเภอดอยหล่อ

1,990,000

1,990,000

อาเภอสารภี

2,090,000

2,090,000

อาเภอหางดง

หมำยเหตุ

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
6.1.7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางหลวงท้องถิ่น ชั้นที่ 4 (นอกเขตเมือง)
รหัสสายทาง ชม.ถ. 9-001 ตาบลชภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
1,055.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,275 ตารางเมตร
6.1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านกาด อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,684.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,052 ตารางเมตร
6.1.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนซอยตรงข้ามโรงเรียน
บ้านป่าบง (ซอย 12 ใหม่) หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 2,675
ตารางเมตร
6.1.10 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตาบลสันนา
เม็ง อาเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ กว้าง 5.20 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,628 ตารางเมตร
6.1.11 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Over lay ถนนสายบ้านร่มหลวง - พระธาตุ (ช่วง กม.ที่
0+000 ถึง กม.ที่ 0+890) บ้านร่มโพธิท์ อง หมู่ที่ 11 ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 - 7.00 เมตร ระยะทาง 890.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,422 ตารางเมตร
6.1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 686.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินไหล่
ทาง
6.1.13 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ (Over lay) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าวัดพัน
ตน ถึงสามแยกทางไป หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้าขาว ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านพันตน และ หมู่ที่ 7 บ้านแพะประทาน ตาบลทุ่งปี๊
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,770.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,080 ตารางเมตร
6.1.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 - หย่อมบ้านห้วยบวกหมู หมู่ที่
4 ตาบลแม่ทะลบ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,360.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,440 ตารางเมตร
6.1.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร้องเรือคา หมู่ที่ 12 ตาบลป่าแดด เชื่อมถนนเลียบ
คลองชลประทาน 2 ซ้าย 19 ซ้าย (ฝั่งขวา) บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8 ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร ความหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร
6.1.16 ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 6 บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแอ่น อาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร
6.1.17 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay บ้านสันป่าดา หมู่ที่ 6
เชื่อมบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ตาบลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

2,000,000

2,000,000

อาเภอสารภี

2,631,300

2,631,300

อาเภอแม่วาง

1,614,600

1,614,600

อาเภอสันทราย

1,875,000

1,875,000

อาเภอสันทราย

1,640,000

1,640,000

อาเภอสันทราย

1,465,000

1,465,000

อาเภอแม่แตง

2,830,000

2,830,000

อาเภอแม่วาง

5,820,000

5,820,000

อาเภอไชยปราการ

4,925,000

4,925,000

อาเภอเมืองเชียงใหม่

1,440,000

1,440,000

อาเภอดอยเต่า

844,700

844,700

อาเภอดอยเต่า

หมำยเหตุ

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

6.1.18 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 5 - บ้านหัวริน
หมู่ที่ 11 ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,270.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,080 ตารางเมตร
7 โครงกำรสร้ำงเสริมพัฒนำสวนสตรอเบอร์รีปลอดภัยเพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ จำกกำรท่องเที่ยว
(ผลผลิตด้ำนกำรเกษตร)
7.1 กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักการบริโภคอาหารปลอดภัยในผู้บริโภค
7.2 กิจกรรมกำรพัฒนำปัจจัยพืน้ ฐำน (6 กิจกรรม)

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

2,497,300

13,015,500

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

2,497,300

6,000,000

8,491,500

อาเภอสันป่าตอง

-

-

-

-

-

124,000
12,891,500

-

8,491,500

-

-

-

-

-

2,100,000

สานักงานสาธารณสุข
ขอยกเลิก
จังหวัดเชียงใหม่
ก.บ.จ. 6/2561
ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภอแม่แจ่ม

7.2.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อพัฒนาเส้นทางขนส่งบ้านสบวาก หมู่ที่ 7 - บ้านแม่
วาก หมู่ที่ 6 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 731.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
7.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ในทางหลวงหมายเลข ชม.ถ. 69-005 - ตอน
บ้านอมโก๋น - บ้านป่าคาใน ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาวรวม 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

2,100,000

7.2.3 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านแม่สาน้อย
หมู่ที่ 4 ถึง ซอย 4 บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลแม่สา อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร

1,770,000

1,770,000

อาเภอแม่รมิ

7.2.4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เลียบคันคลองชลประทาน อาเภอแม่รมิ จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300
ตารางเมตร
7.2.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 5 บ้านกอนกาน หมู่ที่ 7
ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
7.2.6 ปรับปรุงสระเก็บน้าในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดาริบ้านแม่ตุงติง
หมู่ที่ 5 ตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการขุดปรับแต่งสระเก็บน้าและปูแผ่น
HDPE จานวน 2 สระ ปริมาณงานขุดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 770 ลูกบาศก์เมตร และงานปูแผ่น
HDPE พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,430 ตารางเมตร
7.3 กิจกรรมพัฒนาการผลิตท่อนพันธุส์ ตรอเบอร์รปี่ ลอดภัยพร้อมปลูก

1,709,000

1,709,000

อาเภอแม่รมิ

1,428,500

1,428,500

อาเภอแม่แจ่ม

1,484,000

1,484,000

อาเภอสะเมิง

8 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (มะม่วงส่งออก) เพือ่ สร้ำงควำมยั่งยืนแก่
เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ (ผลผลิตด้ำนกำรเกษตร)
8.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรูเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงน้าดอกไม้สีทองคุณภาพเพื่อ
การส่งออก

41,636,900

4,353,000

2,025,800

2,025,800

4,400,000

อาเภอสะเมิง

6,000,000

สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
32,243,900

หมำยเหตุ

1,640,000

-

-

-

สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 1/2562

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
8.2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ จังหวัดเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ามะม่วงน้าดอกไม้สีทอง

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

1,280,500

1,280,500

2,186,700

546,700

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

1,997,400

1,997,400

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่/ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1
ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภอแม่อาย

1,651,000

1,651,000

อาเภอแม่แตง

4,776,000

4,776,000

อาเภอเวียงแหง

3,215,000

3,215,000

อาเภอพร้าว

1,610,000

1,610,000

อาเภอสันทราย

3,312,000

3,312,000

อาเภอจอมทอง

1,793,000

1,793,000

อาเภอสันกาแพง

1,553,500

1,553,500

อาเภอแม่อาย

8.4 กิจกรรมพัฒนำโครงกำรพืน้ ฐำนสู่กำรยกระดับกำรขนส่งปัจจัยกำรผลิตและสินค้ำ
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพือ่ กำรส่งออก (11 กิจกรรม)
8.4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตาบลแม่นาวาง
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
8.4.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันป่ายาง - สันป่าตึง ตาบลสันป่ายาง อาเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดิน
ไหล่ทาง
8.4.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ถึง บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5
ตาบลแสนไห อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
2,388.00 เมตร
8.4.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ่อขยะบ้านป่าเสี้ยวถึง บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6
ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,496.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
8.4.5 ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติก ถนนสายทางหน้าค่าย กก.ตชด.33 (ผ่านหน้าศิริ
ลักษณ์รสี อร์ท) หมู่ที่ 7 ถึงป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตาบลหนองหาร
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร
8.4.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองคัน - บ้านแม่สอย ตาบลบ้านแม่สอย
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร

28,804,900

8.4.7 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน ตาบล
แช่ช้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 737.00 เมตร
8.4.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานข้างสนามกีฬาประจาหมู่บ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 ตาบล
บ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

-

1,640,000

28,804,900

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
8.4.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งนาบ้านหนองหล่ม - บ้านผาหมอน หมู่ที่ 22
บ้านหนองหล่ม อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
1,636.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,908 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 16 ท่อน และท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.04 เมตร จานวน 1 ท่อน
8.4.10 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก Overlay ตั้งแต่รา้ นฝางอลูมิเนียมถึงสุดเขตเทศบาลตาบล
เวียงฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนา 0.05 เมตร ยาว 747.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,640.00 ตารางเมตร
8.4.11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งหลุก - ผาลาย (ถนนทางหลวง
ท้องถิ่นสาย ชม.ถ. 109-08) หมู่ที่ 9, 16 ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง
6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
8.5 กิจกรรมกำรพัฒนำแหล่งน้ำเพือ่ เพิม่ ศักยภำพกำรผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (4
กิจกรรม)
8.5.1 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตาบลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่
8.5.2 ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 (ห้วยปางเดื่อสายกลางใต้)
ระยะทาง 1,000.00 เมตร ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
8.5.3 ก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว L ลาเหมืองแม่หาด หมู่ที่ 11 บ้านเมืองกลาง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จุดที่ 1 บริเวณพิกัด N2042474 E0462874 ขนาดฐานกว้าง
1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร กาแพงสูง 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 365.00 เมตร จุดที่ 2
บริเวณพิกัด N2042738 E0463169 ขนาดฐานกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร กาแพงสูง
0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 205.00 เมตร จุดที่ 3 บริเวณพิกัด N2042864 E0463312
ขนาดฐานกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร กาแพงสูง 0.06 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
125.00 เมตร
8.5.4 ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 80.00 เมตร
ความลึกโดยเฉลี่ย 1.25 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
8.5.5 ซ่อมแซมฝายน้าล้น จานวน 2 แห่ง ลาห้วยแม่แกน หมู่ที่ 5 บ้านแพะ ตาบลบ้านเป้า
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
8.6 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์มะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

3,420,000

3,420,000

อาเภอจอมทอง

3,477,000

3,477,000

อาเภอฝาง

2,000,000

2,000,000

อาเภอเชียงดาว

7,339,000

-

3,439,000

2,900,000
800,000

800,000

1,000,000

-

-

-

-

-

ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภอดอยเต่า

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

อาเภอเวียงแหง
อาเภอจอมทอง

639,000

639,000

อาเภอแม่แตง

2,000,000

2,000,000

อาเภอแม่แตง

500,000

หมำยเหตุ

สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

9

โครงกำรศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อนเพือ่ ยกระดับคุณภำพและควำมปลอดภัยกำแฟอะรำบิกำ
ล้ำนนำครบวงจร (ผลผลิตด้ำนกำรเกษตร)
9.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการผลิตกาแฟอะราบิกาปลอดภัย
ระดับมาตรฐาน

9.2 กิจกรรมพัฒนำระบบกำรขนส่ง (logistic) เพือ่ กำรเกษตรในแหล่งผลิตกำแฟที่สำคัญ
(5 กิจกรรม)
9.2.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ละอุปถึงบ้านห้วยยา ตาบลแจ่มหลวง
อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
9.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทังที หมู่ที่ 20 ถึงบ้านห่างหลวง หมู่ที่ 12
ตาบลนาเกียน (จุดที่ 5) อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
9.2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทังที หมู่ที่ 20 ถึงบ้านห่างหลวง หมู่ที่ 12
ตาบลนาเกียน (จุดที่ 6) อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
9.2.4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อบ้านโป๊ก
กะโหล้ง หมู่ที่ 1 ตาบลแม่แดด อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
9.2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยองกือ หมู่ที่ 8 ตาบลอมก๋อย อาเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ
831.00 เมตร พร้อมถมไหล่ทาง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร
9.3 กิจกรรมพัฒนำระบบน้ำเพือ่ กำรเกษตรในแหล่งผลิตกำแฟที่สำคัญ (2 กิจกรรม)

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

16,223,700

3,790,700

790,700

790,700

12,367,000

-

4,215,000

-

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

-

หน่วยดำเนินกำร

หมำยเหตุ

ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่

1,989,000

-

-

-

-

-

3,200,000

ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

1,989,000

อาเภออมก๋อย

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

1,989,000

อาเภออมก๋อย

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

3,200,000

อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

1,989,000

3,066,000

9.3.1 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 18 ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

840,000

9.3.2 ก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร
บ้านไร่ ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
9.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลักดันกาแฟที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในจังหวัดเชียงใหม่
ไปสู่ตลาด
9.5 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย
10 โครงกำรส่งเสริมและยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (ผลผลิตด้ำนกำรท่องเที่ยว)
10.1 กิจกรรมการพัฒนาคู่มือและการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนามัคคุเทศก์ ผู้นา
เที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

2,226,000

1,989,000

-

2,226,000

อาเภออมก๋อย

-

-

-

-

-

2,226,000
1,355,450

สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

1,644,550
10,723,900
247,200

6,592,900
247,200

ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภอแม่แจ่ม
ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561
อาเภอแม่แจ่ม

5,631,000

-

-

-

-

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561
แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
10.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการสุขภาพ

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

1,202,200

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

1,202,200

5,631,000
495,000

495,000

10.3.2 ก่อสร้างรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็ก (น้าพุรอ้ นดอยสะเก็ด) บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 6 ตาบลป่า
เมี่ยง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
10.3.3 ก่อสร้างห้องน้าคนพิการ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 6 ตาบลป่าเมี่ยง อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
10.3.4 ก่อสร้างอาคารอาบน้าแร่
10.3.5 ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้า
10.3.6 ก่อสร้างห้องอาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้า
10.3.7 ก่อสร้างห้องน้า
10.3.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์, ทางเดินเชื่อมอาคาร
10.3.9 ก่อสร้างลานกางเต็นท์ บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ตาบลป่าเมี่ยง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่
10.4 กิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย “มาเชียงใหม่ต้อง
ไปนวดไทยล้านนา”
10.5 กิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการ Package Tour ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

1,558,000

1,558,000

อาเภอดอยสะเก็ด

110,000

110,000

อาเภอดอยสะเก็ด

1,624,000
1,379,000
465,000

1,624,000
700,000
200,000
110,000
369,000
465,000

อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอดอยสะเก็ด

11 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม เพือ่ ส่งเสริมกำรขยำยตลำดกำรท่องเที่ยว
(ผลผลิตด้ำนกำรท่องเที่ยว)
11.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน
11.2 กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงสู่ระดับสากล
11.3 กิจกรรมกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
11.3.1 ปรับปรุงเส้นทางสายทางเข้าวัดถ้าผาปล่อง ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ระยะทาง 0.860 กิโลเมตร
11.3.2 ปรับปรุงเส้นทางสายทางเข้าวัดดอยแม่ปั่ง ตาบลแม่ปั่ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร

5,631,000

-

-

-

-

-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
19 เชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภอดอยสะเก็ด

10.3 กิจกรรมพัฒนำตำบลท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ (9
กิจกรรม)
10.3.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตาบลป่าเมี่ยง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

3,643,500

-

3,643,500

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

1,500,000
26,972,000

14,662,000

8,754,500

8,612,000

64,100

6,050,000

6,050,000

824,452

10,431,500
4,100,000
6,331,500

-

12,167,500

10,431,500
4,100,000
6,331,500

-

-

-

-

-

-

888,552

-

หมำยเหตุ

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานแขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่
สานักงานแขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
11.4 กิจกรรมกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพือ่ เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว
(2 กิจกรรม)
11.4.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชลประทานบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 10 ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านต้นกุก หมู่ที่ 7 ตาบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 858.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,432
ตารางเมตร
11.4.2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายหมู่ที่ 9 (ซอยอาชาผล) ถึงสะพานข้ามคลอง
แม่ข่า หมู่ที่ 1 ตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว
428.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,140 ตารางเมตร

12 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ (ผลผลิตด้ำนกำร
ท่องเที่ยว)
12.1 กิจกรรมกำรปรับปรุงถนนเพือ่ เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว ระยะที่ 1 (25 กิจกรรม)

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

1,736,000

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
-

1,736,000

-

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

-

หน่วยดำเนินกำร
-

1,134,000

1,134,000

อาเภอเมืองเชียงใหม่

602,000

602,000

อาเภอเมืองเชียงใหม่

80,329,900

-

58,276,900

-

-

-

-

-

41,150,000

-

26,429,700

-

-

-

-

-

12.1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทังที หมู่ที่ 20 ถึงบ้านห่างหลวง หมู่ที่ 12
ตาบลนาเกียน (จุดที่ 1) อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
12.1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทังที หมู่ที่ 20 ถึงบ้านห่างหลวง หมู่ที่ 12
ตาบลนาเกียน (จุดที่ 2) อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
12.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านป่าบงเปียง หมู่ที่
13 ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 795.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
12.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามหมื่น หมู่ที่ 6 (ทางเข้าหมู่บ้าน) ตาบลเมือง
แหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร จานวน 3 ช่วง ช่วงละ 725.00
เมตร รวมความยาว 2,175.00 เมตร
12.1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายดอยแก้วถึงบ้านจะนะ (ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมช่วงบริเวณทางแยกไปบ้านดอยแก้ว) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,989,000

หมำยเหตุ

ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภออมก๋อย
ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

1,989,000

อาเภออมก๋อย

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

1,991,000

อาเภอแม่แจ่ม

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 2/2562

5,000,000

5,000,000

อาเภอเวียงแหง

742,000

742,000

อาเภอแม่อาย

12.1.6 ปรับปรุงถนนแบบ Over lay ด้วย Asphaltic concrete สายทางถนนลาดยาง 1320
ไปวัดถ้าเมืองนะ บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ
งาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 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

อาเภอเชียงดาว

12.1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,035,000

1,035,000

อาเภอฮอด

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
12.1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงป่าสัก -บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 9 ดงป่าสัก ตาบล
ศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 955.00 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,820 ตารางเมตร
12.1.9 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร
12.1.10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีตแบบ Over-lay สายบ้านป่ายางงาม - บ้าน
ป่าตึงน้อย ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 922.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,610 ตารางเมตร
12.1.11 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนรอบเวียงด้านทิศใต้ถึง
แยกหัวเวียง บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4 ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หนา 0.05 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150 ตารางเมตร
12.1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านโป่งบัวบาน - อ่างเก็บน้าแม่แพง ตาบล
แม่ปั๋ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

2,484,900

2,484,900

อาเภอไชยปราการ

2,723,000

2,723,000

อาเภอดอยสะเก็ด

2,200,000

2,545,000

อาเภอดอยสะเก็ด

2,545,000

หมำยเหตุ

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

อาเภอพร้าว

1,000,000

อาเภอพร้าว

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

12.1.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางน้าตกสิรภิ ูมิ - ดอยชัวย่าร์ หมู่ที่ 7 บ้านขุน
กลาง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 10 ท่อน

2,080,000

อาเภอจอมทอง

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

12.1.14 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Over-lay) เชื่อมระหว่างตาบล ถนนสาย
บ้านปงแสงทอง หมู่ที่ 11 ตาบลขี้เหล็ก เชื่อมบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตาบลสันมหาพน อาเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่กว้าง 6.00 เมตรยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,240 ตารางเมตร
12.1.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางหนาด ,หมู่ที่ 2 บ้านปางมะกล้วย
ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง เชื่อมต่อบ้านแม่เลย ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางโดย
เฉลี่ย ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
12.1.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - 6 ในทางหลวงหมายเลข ชม.ถ. 069-001ตอนบ้านทรายมูล - แม่ลานคา ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร

979,800

12.1.17 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ 2 บ้าน
มะขามหลวง ตาบลมะขามหลวง เชื่อม หมู่ 5 บ้านมะขุนหวาน ตาบลมะขุนหวาน อาเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 795 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,975
ตารางเมตร

979,800

อาเภอแม่แตง

1,041,300

อาเภอแม่แตง

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

1,200,000

อาเภอสะเมิง

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2562

1,209,000

1,209,000

อาเภอสันป่าตอง

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
12.1.18 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ 9 บ้านดง
ขี้เหล็ก ตาบลมะขามหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมหมู่ 6 บ้านดงป่าซาง ตาบล
มะขุนหวาน อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร
12.1.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ปูคา อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,260 ตารางเมตร
12.1.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขัวโก ตาบลสันป่าเปา อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านเมืองวะ ตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตาราง
เมตร
12.1.21 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณถนน FTO หมู่ที่ 1 บ้านตองกาย เชื่อมหมู่ที่ 9
บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 บ้านตองกาย ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 385.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

802,000

802,000

อาเภอสันป่าตอง

750,000

750,000

อาเภอสันกาแพง

1,230,000

อาเภอสันทราย

818,000

818,000

อาเภอหางดง

12.1.22 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติก หมู่ที่ 1 ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.0 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
12.1.23 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว ตาบลสอง
แคว อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 660.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 เมตร
12.1.24 เสริมผิวทางถนนในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (OVERLAY) บ้านเดื่องกใต้ ซอย 6
ซอย 7 และซอย 1 หมู่ที่ 10 ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,216 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร จุด 1 ซอย 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 536.00 เมตร ขยาย
ผิวจราจรมุมเลี้ยว 8 ตารางเมตร จุดที่ 2 ซอย 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 376.00 เมตร จุดที่ 3
ซอย 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร

1,749,000

1,749,000

อาเภอแม่รมิ

585,000

585,000

1,997,000

1,997,000

อาเภอสารภี

12.1.25 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านน้าแพร่ หมู่ที่ 4 ตาบลน้าแพร่ อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมบ้านโรงวัว หมู่ที่ 7 ตาบลหางดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง
4.50 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,745 ตารางเมตร

880,000

880,000

อาเภอหางดง

12.2 กิจกรรมกำรปรับปรุงถนนเพือ่ เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (13 กิจกรรม)
12.2.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแจ่มหลวงถึงบ้านนาเกล็ดหอย อาเภอ
กัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

36,362,900
3,200,000

-

29,030,200

หมำยเหตุ

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

อาเภอดอยหล่อ

-

-

-

-

-

ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
12.2.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเรือน - บ้านเหล่า - ผานัง - สามสบ รหัส
สายทาง ชม.ถ. 23-004 ช่วงบ้านผานัง - สามสบ หมู่ที่ 2-1 ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,200 ตารางเมตร
12.2.3 ปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกสายผาสิงห์เหลียว หมู่ที่ 10 ตาบลบ้าน
ตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนา 0.05 เมตร

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

2,280,000

2,280,000

อาเภอแม่แจ่ม

4,781,100

4,781,100

อาเภอฮอด

12.2.4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย
ทางบ้านเมืองงาม - บ้านผาใต้ ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 7.00 เมตร
ยาว 816.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,712 ตารางเมตร

2,563,000

2,563,000

อาเภอแม่อาย

12.2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1 ตาบลสันต้นหมื้อ เชื่อมต่อบ้าน
ป่าแดด หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
143.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 858 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
12.2.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(บ้านนายพร-บ้านหนองพนัง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

657,000

12.2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านม่อนปิ่นเหนือ
เชื่อมบ้านท่าหัด ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
12.2.8 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over lay บริเวณหย่อมบ้านห้วยบ้าน - บ้านวังมะริว หมู่ที่ 2
ตาบลเมืองคอง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร
12.2.9 ปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 6 ตาบลออนกลาง อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
12.2.10 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay แอสฟัลคอนกรีต บ้านสหกรณ์ 5 หมู่ที่ 5 ตาบล
บ้านสหกรณ์ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.05
เมตร
12.2.11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านแม่แว
และถึง (หย่อมบ้านแม่จุม) หมู่ที่ 2 ตาบลยั้งเมิน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร
12.2.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตตาบลสะเมิงเหนือ สายทางบ้านป้อก หมู่ที่
5 ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง เชื่อมต่อบ้านโป่งไคร้ หมู่ที่ 5 ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ จ.
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

อาเภอแม่อาย

4,356,000

4,356,000

อาเภอฝาง

3,500,000

3,500,000

อาเภอฝาง

5,370,000

4,894,300

อาเภอเชียงดาว

1,558,800

1,558,800

อาเภอแม่ออน

1,360,000

1,360,000

อาเภอแม่ออน

3,000,000

2,086,000

อาเภอสะเมิง

2,086,000

อาเภอสะเมิง

หมำยเหตุ

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

ขอยกเลิก
ก.บ.จ. 7/2561

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

12.2.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 499.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,495 ตารางเมตร
12.3 กิจกรรมกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพือ่ เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว
(2 กิจกรรม)
12.3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฮองแฮง หมู่ที่ 5 บ้านสองแคว และหมู่ที่ 6 บ้านหัวข่วง
ตาบลสองแคว อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
12.3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้าพุรอ้ นธรรมชาติบ้านยางปูโต๊ะ หมู่ที่ 12 ตาบลเชียงดาว อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
13 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ ในกลุ่มประชำกรเสี่ยงและเข้ำถึงยำก (ผลผลิตด้ำนสังคม)
13.1 กิจกรรมการ Mapping พื้นที่เสี่ยง พื้นที่สร้างสรรค์

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

1,651,000

2,817,000

-

917,000

1,900,000

1,900,000

13.2 กิจกรรมการจัดการพื้นที่สร้างสรรค์/เสี่ยง

287,600

287,600

13.3 กิจกรรมการพัฒนาทีมสุขภาพชุมชน

470,200

470,200

13.4 กิจกรรมบริการคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง และคัดกรองโรค/ภัยสุขภาพ

874,000

874,000

13.5 กิจกรรมการสร้างนวัตกรรม ในการ ติดตามผู้บาบัดให้คงอยู่ในระบบ

500,000

500,000

3,778,000
1,761,500

3,088,450
1,761,500

2,016,500

1,326,950

330,000

330,000

330,000

330,000

15 โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคมตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง (ผลผลิตด้ำนสังคม)
15.1 กิจกรรมสร้างการรับรูด้ ้านกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
16 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

2,817,000

917,000

2,431,800
300,000

14.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

10,000,000

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

1,651,000

2,431,800
300,000

14 โครงกำรเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ (ผลผลิตด้ำนสังคม)
14.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข และพัฒนาครอบครัว
และชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

-

อาเภอพร้าว

-

-

-

-

-

ที่ทาการปกครองจังหวัด/
อาเภอที่เกี่ยวข้อง
อาเภอดอยหล่อ
อาเภอเชียงดาว

-

-

-

-

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

-

-

-

-

-

-

-

-

290,200
290,200

-

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม่

10,000,000

3,016,725

หมำยเหตุ

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

17 โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญำกลุ่มชำติพันธ์สู่สำกลและพืน้ ที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (ผลผลิตด้ำนสังคม)
17.1 กิจกรรมอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่

17.2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุส์ ู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
17.3 กิจกรรมจัดทาป้ายสื่อความหมายสถานที่สาคัญในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมรดกโลก
18 โครงกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริจังหวัดเชียงใหม่
(ผลผลิตด้ำนสังคม)
18.1 กิจกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่
18.2 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชน และเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
18.3 กิจกรรมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์งานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
18.4 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสาคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระและพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

2,224,000

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
1,021,600

995,500

-

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

-

หน่วยดำเนินกำร
-

206,900

1,021,600

หมำยเหตุ

สานักงาน
ขอยกเลิก
ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.บ.จ. 6/2561
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
1,021,600

995,500

ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์
ที่ 16

995,500

17,167,300

17,167,300

-

-

422,000

100,800

100,800

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

594,500

594,500

500,000

500,000

สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่/อาเภอ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

3,175,000

3,175,000

18.5 กิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)

5,001,700

5,001,700

18.6 กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ (25 อาเภอ)
18.7 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(กิจกรรม/โครงการเด่น Best Practice) จังหวัดเชียงใหม่
18.8 กิจกรรมศึกษาดูงาน การดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ต้นแบบ ทุก
มิติ

840,800

840,800

2,000,000

2,000,000

สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่/อาเภอ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

1,190,700

1,190,700

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

422,000

-

576,928

576,928

-

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่/อาเภอ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1-6(เขต
34)/สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่/สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

18.9 กิจกรรมพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนงานพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริฯ
18.10 กิจกรรมการบริหารโครงการ/แผนงานและตรวจติดตามการดาเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
19 โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพชุมชน เพือ่ ควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ผลผลิต
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ)
19.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม
20 โครงกำรฟืน้ ฟูและพัฒนำคุณภำพดิน (ผลผลิตด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ)
20.1 กิจกรรมก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปิงและลานกิจกรรมหลังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิ
ละ

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

3,187,800

3,187,800

576,000

576,000

2,752,900

2,752,900

2,752,900

2,752,900

10,796,000
10,796,000

2,430,900

20.2 กิจกรรมจัดระบบอนุรกั ษ์ดินและน้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

970,000

20.3 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านการอนุรกั ษ์ดินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

991,600

20.4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

469,300

21 โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำ (ผลผลิตด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ)
21.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้าให้กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน

21.2 กิจกรรมการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้าคลองแม่ข่า แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 พร้อม
อาคารประกอบ ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

21.3 กิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า

43,308,400
20,000,000

2,152,400

18,000,000

1,655,600

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

หมำยเหตุ

สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
-

-

-

-

-

สานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่

-

-

-

-

-

มณฑลทหารบกที่ ๓๓/
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต
6/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

เปลียนแปลงโครงการ
ก.บ.จ. 1/2562
แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561
แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 6/2561

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต แทนยกเลิก
6/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ก.บ.จ. 6/2561
เชียงใหม่
41,156,000
20,000,000

18,000,000

1,655,600

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

-

-

-

-

โครงการชลประทาน
เชียงใหม่/สานักงาน
ชลประทานที่ 1
โครงการชลประทาน
เชียงใหม่/สานักงาน
ชลประทานที่ 1
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่/สานักบริหาร
พื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 16

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
21.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้า

21.4.1 ค่าปลูกป่า จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2,700 ไร่
21.4.2 เพาะชากล้าแฝกถุง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 200,000 กล้า
21.4.3 เพาะชากล้าไม้ป่า จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 50,000 กล้า
22 โครงกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิม่ พืน้ ที่สีเขียว (ผลผลิตด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติฯ)
22.1 กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทาระบบบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

3,652,800

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
496,800

8,381,500
3,491,000

8,381,500
3,491,000

1,395,000

1,395,000

3,495,500

3,495,500

23 โครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีและกำรอนุรักษ์พลังงำน (ผลผลิตด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติฯ)
23.1 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษขยะเหลือใช้ ในสถานศึกษา

1,684,400

1,684,400

1,684,400

1,684,400

24

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (ผลผลิตด้ำนควำมมั่นคง)
24.1 กิจกรรมประชารัฐเชียงใหม่รว่ มใจ ปลอดภัยยาเสพติด

9,593,900
5,896,500

9,593,900
5,896,500

24.2 กิจกรรมชาวเชียงใหม่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างสุข สู่การเรียนรู้ ห่างไกลยาเสพติด

2,829,400

2,829,400

24.3 กิจกรรมการบูรณาการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดเชิงรุก

400,000

400,000

24.4 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจ

468,000

468,000

22.2 กิจกรรมปลูกป่าทดแทน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้วยศาสตร์พระราชา
(ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)
22.3 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรูต้ ้นยางนา ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน

หน่วยดำเนินกำร

3,156,000

-

-

-

-

-

2,673,000
338,000
145,000
-

-

-

-

-

-

สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์
ที่ 16

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 1
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่/สานักบริหาร
พื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 16
-

-

-

-

-

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

-

-

-

-

1,402,750

1,402,750

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

หมำยเหตุ

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

25 โครงกำรเชียงใหม่ถนนสัญจรปลอดภัย ประชำร่วมใจสร้ำงวินัยจรำจร (ผลผลิตด้ำนควำม
มั่นคง)
25.1 กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น
-

-

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

-

หน่วยดำเนินกำร

1,252,400

1,252,400

-

1,252,400

1,252,400

26 โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมมั่นคงในพืน้ ที่ชำยแดนและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ประเทศเพือ่ นบ้ำนในระดับท้องถิ่น (ผลผลิตด้ำนควำมมั่นคง)
26.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุม
เพื่อให้ความรูแ้ ละซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

2,313,100

2,313,100

606,600

606,600

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

26.2 กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ 5 อาเภอชายแดน

408,000

408,000

26.3 กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อาเภอ
ชายแดน 5 อาเภอ
26.4 กิจกรรมการอานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
26.5 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน
27 โครงกำรเชียงใหม่ปลอดภัย ภำยใต้กลไกประชำรัฐ ตำมหลักเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ
(ผลผลิตด้ำนควำมมั่นคง)
27.1 กิจกรรมการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเชิงรุก

837,500

837,500

190,000

190,000

271,000

271,000

อาเภอเชียงดาว, อาเภอ
ฝาง, อาเภอเวียงแหง,
อาเภอไชยปราการ,
อาเภอแม่อาย
ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

942,700

942,700

278,000

278,000

สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่/
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

27.2 กิจกรรมสร้างศักยภาพชุมชนให้พร้อมรับมือสาธารณภัย

546,900

546,900

27.3 กิจกรรมสงเคราะห์และฟื้นฟูให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิม

117,800

117,800

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่/ตารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ

สรุปโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

28 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ำมแม่น้ำแม่แตง ตำบลกึ๊ดช้ำง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
28.1 กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้าแม่แตง ตาบลกึ๊ดช้าง อาเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่

29 โครงกำรจัดซื้อเครื่องอัดก้อนซังข้ำวโพดเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ
29.1 กิจกรรมจัดซื้อเครือ่ งอัดก้อนซังข้าวโพดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
(บำท)
-

-

14,000,000

-

ก่อหนี้ (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

เบิกจ่ำย (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
-

-

หน่วยดำเนินกำร

-

-

-

-

-

สานักงานบริหารพื้นที่
แทนยกเลิก
อนุรกั ษ์ที่ 16/อุทยาน
ก.บ.จ. 1/2562
แห่งชาติห้วยน้าดัง/แขวง
ทางหลวงชนบท/อาเภอแม่
แตง

1,500,000
1,500,000

-

10,796,000
10,796,000

-

1,900,000

-

-

-

-

อาเภอแม่แจ่ม

-

-

-

117,686,550

243,155,000

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 1/2562

มณฑลทหารบกที่ ๓๓/ เปลียนแปลงโครงการ
สานักงานโยธาธิการและผัง ก.บ.จ. 1/2562
เมืองจังหวัดเชียงใหม่

-

-

-

-

1,900,000

373,933,600

หมำยเหตุ

-

14,000,000

30 โครงกำรก่อสร้ำงพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ และวีรกรรมของบรรพชนไทย
30.1 กิจกรรมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และวีรกรรมของบรรพชนไทย

31 โครงกำรปรับแต่งภูมิทัศน์รอบพระอนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำพีน่ ำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ
กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ บ้ำนแจ่มหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยำณิ
วัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่
31.1 กิจกรรมปรับแต่งภูมิทัศน์รอบพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านแจ่มหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลแจ่มหลวง อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้จริง (บำท)
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา

11,640,000

422,000

-

6,175,155

-

แทนยกเลิก
ก.บ.จ. 2/2562

