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รายงานผลการใชจายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สํานักงานคลังจังหวัด เชียงใหม ไดรายงานสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม ดังน้ี 

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 

2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการดานการงบประมาณเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณเปน

รายไตรมาส และมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท ดังน้ี 

งบรายจาย 
เปาหมายการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมรวมงบกลาง) 

ไตรมาสที่ 1 รอยละ ไตรมาสที่ 2 รอยละ ไตรมาสที่ 3 รอยละ ไตรมาสที่ 4 รอยละ 

ภาพรวม 32 54 77 100 

รายจายลงทุน 20 45 65 100 

รายจายประจํา 36 57 80 100 

ทั้งน้ี เปาหมายการใชจายงบประมาณในแตละไตรมาส เปนคาเปาหมายเฉล่ียที่พิจารณาจาก          

ผลการใชจายงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562 ดังน้ัน หากหนวยงานใดสามารถดําเนินการไดตามแผนฯ                   

ที่กําหนดไวแลว แตต่ํากวาเปาหมายเฉล่ีย ใหถือวาไดดําเนินการบรรลุเปาหมายในไตรมาสน้ันแลว สําหรับ

หนวยงานที่ ไมสามารถเบิกจายหรือกอหน้ีผูกพันไดตามเปาหมายและหรือแผนฯ ที่กําหนดไว สํานัก

งบประมาณจะนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ตอไป  

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตตนป 

งบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
       หนวย : ลานบาท  

รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ

เบิกจาย 

เปาหมาย 

ไตรมาสท่ี 4 

สูง/ตํ่ากวา

เปาหมาย 

คงเหลือ ลําดับ 

ประเทศ 

ภาพรวม 29,932.11 1,836.29 27,297.46 91.20 100 - 8.80 2,634.65 4 

ประจํา 20289.00 176.91 19733.32 97.26 100 - 2.74 555.67  

ลงทุน 9,643.11 1,659.38 7,564.14 78.44 100 - 21.56 2,078.98 39 

 

งบประมาณ 

เหลื่อมป 
2269.51 323.30 1744.04 76.85   525.47  

ป 61 1902.62 270.32 1511.89 79.46   390.74  

กอนป 61 366.89 52.98 232.15 63.28   134.73  

ท่ีมา : ขอมูลจากระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส (GFMIS) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
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สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ไดปฏิบัติตามกระบวนงานการติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิน

งบประมาณ โดยการกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ข้ันตอนและวิธีการในการติดตามเรงรัดการ

ใชจายเงินงบประมาณ และการกอหน้ีผูกพันของสวนราชการ จัดทําคําส่ังจังหวัดเชียงใหม ที่ 200/2562              

ลงวนท 17 มกราคม 2562 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดกํากับดูแลการดําเนินงานการ                

ใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการในจังหวัดใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รวมกันแกไขปญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวง ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบติดตามหนวยงานที่มีการดําเนินงานและการเบิกจายเงิน

ลาชา และดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือการขับเคล่ือนการใชจายเงินงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ เชน จัดทํา

แผนการปฏิบัติงานติดตามเรงรัดการใชจายเงินภาครัฐ จดัประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงิน

งบประมาณรายไตรมาส และรายงานผลการดําเนินงานติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณในวาระการ

ประชุมกรมการจังหวัดเชียงใหมเปนประจําทุกเดือน จัดทําระบบติดตามการใชจายงบลงทน e-Follow 

Budget เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการติดตามผลการเบิกจายและการกอหน้ีผูกพันเงินงบประมาณ แสดงใหเห็น

ถึงหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ งบประมาณที่ไดรับ สถานะการกอหน้ีผูกพัน ผลการเบิกจาย 

พรอมทั้งปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย และแนวทางการแกไขปญหาของคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ 

ประธานคณะกรรมการฯ ฝากประเด็นในการติดตาม กําชับใหวางแผนเรงรัดการทํางาน โดยเฉพาะในเร่ืองการ

กําหนดเปาหมายในการเบิกจาย เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย การเบิกจายใหเปนไปตามงวดงาน/งวดเงิน/            

การบริหารสัญญา โครงการใดที่มีปญหาในการดําเนินการเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ใหติดตอปรึกษาที่

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม และใหสวนราชการดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบ e-Follow Budget      

ใหเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปญหาอุปสรรคของสวนราชการที่ไมสามารถเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย และมีการกันเงิน

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไวเบิกเหลือมป   

 1.  การจัดทําแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ ขาดความเช่ือมโยง 

เชน แผนงาน/โครงการตอบสนองภารกิจของสวนราชการ (Function) มากกวาตอบสนองยุทธศาสตรจังหวัด

หรือพ้ืนที่ (Area) และไมมีการตอยอดภารกิจของสวนราชการ  

 2.  สวนราชการไดรับงบประมาณจากหลายแหลงงบประมาณ ทั้งงบ Function งบจังหวัด และงบ

กลุมจังหวัด เมื่อไดรับงบประมาณจากหลายแหลงพรอมกัน ประกอบกับมีบุคลากรจํานวนนอย จึงทําใหการ

ดําเนินโครงการลาชา  

 3.  โครงการ/กิจกรรมที่ตองมี TOR ใหดําเนินการจัดทํา TOR ลวงหนา และแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจางลวงหนา  

 4.  สวนราชการไมไดจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางลวงหนา และไมดําเนินโครงการ/ กิจกรรม                     

ตามแผนการดําเนินโครงการ  

 5.  สวนราชการไมมีการแบงงวดงานในสัญญาจาง จึงทําใหผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม  

ของจังหวัดต่ํา  
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ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จังหวัดเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.  ขอจํากัดของระเบียบและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดซักซอมแนวทางเร่ืองงานกอสราง จําเปนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางที่ผานการ

รับรองจากผูไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ แตในทางปฏิบัติ บุคลากรที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีจํานวนนอย รวมถึงมีบุคลากรที่มี

ความรูดานชางไมเพียงพอ ทําใหการตรวจแบบรูปรายการ การกําหนดราคากลางลาชา มีความคลาดเคล่ือน 

เกิดการเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการ ทําใหการดําเนินการตามโครงการลาชา สงผลกระทบตอเปาหมายการเบิก

จายเงินในภาพรวม  

 7.  การบริหารงบประมาณ การโอนเปล่ียนแปลงมีระเบียบ หลักเกณฑที่หลากหลาย ทําใหเกิดความ

เขาใจที่คลาดเคล่ือนในทางปฏิบัติ สงผลใหเกิดความลาชาในการบริหารงบประมาณ  

 8.  ปญหาการขออนุญาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการโครงการจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชนการขอใช

ประโยชนในพ้ืนที่ปาสงวน/อุทยานแหงชาติ ตองปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของ ซ่ึงตองใชระยะ

เวลานาน  

 9.  การตรวจสอบ กล่ันกรองรายละเอียดโครงการเพ่ือประกอบการอนุมัติโครงการ ตองใชความ

ละเอียดรอบคอบ ทําใหเกิดความลาชาในการอนุมัติโครงการ 

 

ขอเสนอแนะ ใหหนวยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ กําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนนโครงการ/

กิจกรรมใหชัดเจน และจดัทํา TOR แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางลวงหนา และแบงงวดงานในสัญญาจาง

ใหชัดเจน 

 

https://drive.google.com/file/d/1KF_F0MFSezIgkUnBkYr7sbAALSpQEVqs/view�
https://drive.google.com/file/d/1KF_F0MFSezIgkUnBkYr7sbAALSpQEVqs/view�
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แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จังหวัด เชียงใหมได รับการจัดสรรงบประมาณรายจายภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป                  

ของจังหวัด เชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ .ศ.  2562 เพ่ือดําเนินโครงการ จํานวน 26 โครงการ                      

168 กิจกรรม งบประมาณ 373,933,600 บาท โดยงบประมาณสวนใหญมุงเนนการพัฒนาดานการเกษตร 

จํานวน 5 โครงการ 57 กิจกรรม งบประมาณ 125,682,700 บาท คิดเปนรอยละ 33.61 รองลงมาเปน             

การพัฒนาดานการทองเที่ยวและบริการ จํานวน 3 โครงการ 55 กิจกรรม งบประมาณ 118,025,800 บาท    

คิด เป นร อยละ 31.56  การ พัฒนาดานการบริห ารจัด การท รัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล อม                       

จํานวน 5 โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ 66,923,200 บาท คิดเปนรอยละ 17.90 การพัฒนาดาน            

การพัฒนาสังคม จํานวน 5 โครงการ 21 กิจกรรม งบประมาณ 25,931,100 บาท คิดเปนรอยละ 6.93             

การพัฒนาดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ จํานวน 4 โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ 14,102,100 บาท 

คิดเปนรอยละ 3.77 การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม 

งบประมาณ 13,268,700 บาท คิดเปนรอยละ 3.55 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

จํานวน 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.67 
 

 
 

หลังการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบงเปน 32 โครงการ 147 กิจกรรม งบประมาณ 373,933,600 บาท 

โดยงบประมาณสวนใหญจะมุงเนนพัฒนาดานการทองเที่ยวและบริการ จํานวน 3 โครงการ 41 กิจกรรม 

งบประมาณ 126,483,395 บาท คิดเปนรอยละ 33.83 รองลงมาเปนการพัฒนาดานการเกษตร จํานวน           

5 โครงการ 48 กิจกรรม งบประมาณ 114,802,917 บาท คิดเปนรอยละ 30.70 การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 7 โครงการ 11 กิจกรรม งบประมาณ 39,007,038 บาท 

คิ ด เป นร อยละ 10 .4 3  การ พัฒนาด า นการ พัฒนา สั งคม  จํ านวน 7  โ ค รง การ  21  กิจ กรร ม                        

33.61% 

31.56% 

17.9% 

6.93% 
3.77% 

3.55% 

2.67% 

กอนโอนเปลี่ยนแปลง 

เกษตร ทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ 

สังคม ความม่ันคง อุตสาหกรรม 

บริหารจัดการ 

30.7% 

33.87% 

10.43% 

9.32% 

5.97% 
7.08% 2.67% 

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

เกษตร ทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ 

สังคม ความม่ันคง อุตสาหกรรม 

บริหารจัดการ 
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งบประมาณ 34,839,450 บาท คิดเปนรอยละ 9.32 การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน 

จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 26,471,200 บาท คิดเปนรอยละ 7.08 ดานการรักษาความมั่นคง

และความสงบ จํานวน 6 โครงการ 17 กิจกรรม งบประมาณ 22,329,600 บาท คิดเปนรอยละ 5.97                 

และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.67 

 
 

 
 

 

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอมูลผลการเบิกจาย ณ ส้ินเดือนกันยายน 2562 มีผลการเบิกจาย

งบประมาณ จํานวน 233,591,498 บาท คิด เปนรอยละ 62.47 และมีผลการกันเงินเหล่ือมป  จํานวน 

14,031,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.75 รวมผลการใชจายงบประมาณ (การเบิกจายและการกันเงินเหล่ือมป) 

จํานวน 247 ,62 2 ,4 9 8  บาท คิ ด เป นรอยละ 66.2 2 โ ด ยมี การคื นเ งินงบประมาณเห ลือจ าย                               

จํานวน 126,311,102 บาท คิดเปนรอยละ 33.78 

 
 

ตารางสรุปภาพรวมของการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกตามผลผลิต) 
 

ท่ี ผลผลิต 
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 

(บาท) 

ผลการกันเงินเหลื่อมป ผลการเบิกจาย คืนเงินงบประมาณเหลือจาย 

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ 

1 การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน 26,471,200   12,631,626 3.38 13,839,574.20 3.70 

2 การพัฒนาดานการเกษตร 114,802,917   88,866,754 23.77 25,936,163.36 6.94 

3 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและบริการ 126,483,395 842,000 0.23 53,497,342 14.31 72,144,052.61 19.29 

4 การพัฒนาดานสังคม 34,839,450   31,438,611 8.41 3,400,838.90 0.91 

5 
การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
39,007,038 11,509,000 3.08 17,284,469 4.62 10,213,568.86 2.73 

6 การรักษาความมั่นคงและความสงบ 22,329,600 1,680,000 0.45 19,872,706 5.31 776,894.15 0.21 

7 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000   9,999,990 2.67 10.00 0.00 

รวม 373,933,600 14,031,000 3.75 233,591,498 62.47 126,311,102 33.78 

 

62.47% 

3.75% 

33.78% 

ผลการเบิกจาย 

เบิกจายแลว 

กันเงินเหลื่อมป 

คืนงบประมาณเหลือจาย 
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

1  โครงการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ ผลิตภัณฑและชองทางการตลาด สินคาและบริการศักยภาพของจังหวัด

เชียงใหม (ผลผลิตดานอุตสาหกรรม)

         5,761,700.00            5,143,850.00          5,143,850.00                        -                          -                           -              3,669,625.80                        -            1,474,224.20          1,502,100.00          1,566,750.00

 1.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหมดวยเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑจังหวัด (Chiang Mai Brand) และ

เคร่ืองหมายรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)

              518,200.00                 311,400.00               311,400.00                 194,481.30               116,918.70                            -                 206,800.00  สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

 1.2 กิจกรรมการเขารวมงานแสดงสินคาระดับประเทศและระดับนานาชาติ            3,802,800.00              3,482,450.00            3,482,450.00                            -                3,405,644.50                 76,805.50                            -                 271,350.00  สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

 1.3 กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการคาการลงทุน            1,440,700.00              1,350,000.00            1,350,000.00                   69,500.00            1,280,500.00                 90,700.00                            -    สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

(ตางประเทศ)

 1.4 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหมสูสากล (1,411,400 บาท)                            -              1,411,400.00            1,088,600.00  สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม
2  โครงการยกระดับการผลิตสินคากลุมของฝากของท่ีระลึกเชิงสรางสรรค (Northern Gift & Lifestyle Industry 

Creation) (ผลผลิตดานอุตสาหกรรม)

         2,463,500.00            9,218,000.00          9,218,000.00                        -                          -                           -              8,096,400.00                        -            1,121,600.00                        -               242,500.00

 2.1 กิจกรรมประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ Gift & Lifestyle            2,463,500.00              2,428,000.00            2,428,000.00              2,428,000.00                            -                              -                   32,500.00  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 1

 2.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ Gilf & Lifestyle ดวยวัสดุนวัตกรรม              3,986,000.00            3,986,000.00              3,986,000.00                            -                              -                   14,000.00  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 1

 2.3 กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสูการสรางธุรกิจแบบยั่งยืน              2,804,000.00            2,804,000.00              1,682,400.00            1,121,600.00                            -                 196,000.00  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 1

3  โครงการศึกษาและวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาการจราจรในพื้นท่ีโดยรอบทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม 

(ผลผลิตดานอุตสาหกรรม)

         2,250,000.00            2,250,000.00          2,250,000.00                        -                          -                           -                           -                          -            2,250,000.00                        -                          -   

 3.1 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาการจราจรในพื้นท่ีโดยรอบทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม            2,250,000.00              2,250,000.00            2,250,000.00            2,250,000.00                            -                              -    สํานักงานทางหลวงที่ 1 

(เชียงใหม)

4  โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to 

Smart Industry 4.0) (ผลผลิตดานอุตสาหกรรม)

         2,793,500.00            6,548,000.00          6,548,000.00                        -                          -                           -              6,548,000.00                        -                          -                          -                          -   

 4.1 กิจกรรมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑอาหารและการสรางแบรนด            2,793,500.00              2,550,000.00            2,550,000.00              2,550,000.00                            -                              -                              -    สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม

 4.2 กิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑอาหารที่มีศักยภาพดานงานวิจัยและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย              3,998,000.00            3,998,000.00              3,998,000.00                            -                              -                              -    ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 1

5  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเมืองหนาวตลอดหวงโซอุปทาน (ผลผลิตดานการเกษตร)         11,615,900.00            9,102,780.00          2,414,780.00          6,688,000.00                        -                           -              2,400,580.00          6,688,000.00              14,200.00                        -            2,158,020.00

 5.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการสงเสริมปลูกผักท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหเกษตรกรในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการ

หลวงหวยเสี้ยว (โรงคัด)

           3,441,000.00              2,690,000.00            2,690,000.00            2,690,000.00                            -                              -                 751,000.00  อําเภอหางดง

 5.2 กิจกรรมสงเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ               784,300.00                 359,300.00               359,300.00                 399,300.00 -               40,000.00                            -                   72,900.00  ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)

 5.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑเพื่อสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัยระดับมาตรฐาน               420,200.00                 415,700.00               415,700.00                 361,500.00                 54,200.00                            -                     1,500.00  ศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม
 5.4 กิจกรรมการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัย/อินทรีย            1,820,400.00              1,639,780.00            1,639,780.00              1,639,780.00                            -                              -                 180,620.00  สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม

 5.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการสงเสริมปลูกผักท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหเกษตรกรในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการ

หลวงหวยเสี้ยว (โรงเรือน)

           5,150,000.00              3,998,000.00            3,998,000.00            3,998,000.00                            -                              -              1,152,000.00  อําเภอหางดง

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

6  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยการความสะดวกในการผลิตและการ

ประกอบธุรกิจ (ผลผลิตดานการเกษตร)

        43,190,700.00          23,639,654.00                        -           23,639,654.00                        -                           -                           -           23,639,654.00                        -            1,771,300.00          7,045,683.00

 6.1 กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง เสริมโครงสรางพื้นฐาน (18 กิจกรรม)         43,190,700.00          23,639,654.00                        -           23,639,654.00                        -                           -                           -           23,639,654.00                        -            1,771,300.00          7,045,683.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด/

อําเภอท่ีเกี่ยวของ

 6.1.1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต (Over Lay) บานหลังมอน หมูที่ 14 ถึงบานหวยโจ หมูที่ 5 ตําบลดอย

หลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม เชื่อมถึงตําบลนํ้าดิบ อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน กวาง 6.00 เมตร ยาว 

1,631.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

           2,870,000.00              1,765,000.00            1,765,000.00 1,765,000.00           -                          -                                     1,105,000.00  อําเภอดอยหลอ

 6.1.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 เชื่อมหมูที่ 6 ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง

 4.00 เมตร ยาว 1,790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 7,160 

ตารางเมตร

           3,732,800.00              2,749,000.00            2,749,000.00            2,749,000.00 -                          -                                        779,100.00  อําเภอแมวาง

 6.1.3 ปรับปรุงบํารุงรักษาสายทางบานปง หมูที่ 8 – บานปาแงะ หมูที่ 4  ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,315.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 6,575 ตารางเมตร

           2,400,000.00              1,485,000.00            1,485,000.00            1,485,000.00 -                          -                                                     -    อําเภอสันกําแพง

 6.1.4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ หมูที่ 2 บานหนองเหียง เสนทางบานวรรณทร ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางลูกรัง

              525,000.00                 474,000.00               474,000.00               474,000.00 -                          -                                          51,000.00  อําเภอดอยหลอ

6.1.5 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟลติกคอนกรีตแบบโอเวอรเลย สายทางบานหนองโปง หมูที่ 2 

เชื่อมบานในแคว หมูที่ 5 ตําบลทากวาง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,175.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,700 ตารางเมตร พรอมงานตีเสนจราจรท้ังสองขาง

           1,990,000.00              1,015,000.00            1,015,000.00            1,015,000.00 -                          -                                                     -    อําเภอสารภี

6.1.6 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายบานทามะโก ตําบลขุนคง - บานรอง

แหยง ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ชวงที่ 1 ขนาด กวาง 5.50 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,702.50 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,160.00 ตารางเมตร

           2,090,000.00              1,420,537.00            1,420,537.00            1,420,537.00 -                          -                                                     -    อําเภอหางดง

 6.1.7 ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลติกคอนกรีตสายทางหลวงทองถิ่น ชั้นที่ 4 (นอกเขตเมือง) รหัสสายทาง ชม.ถ. 

9-001 ตําบลชภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,055.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,275 ตารางเมตร

           2,000,000.00              1,229,000.00            1,229,000.00            1,229,000.00 -                          -                                        771,000.00  อําเภอสารภี

 6.1.8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวฝาย หมูท่ี 2 เชื่อมบานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3 ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง

 จังหวัดเชียงใหม กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,320 ตารางเมตร

           2,631,300.00              1,799,000.00            1,799,000.00            1,799,000.00 -                          331,300.00                            501,000.00  อําเภอแมวาง

 6.1.9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมตีเสนจราจร บริเวณถนนซอยตรงขามโรงเรียนบานปาบง (ซอย 12 ใหม) 

หมูที่ 1 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นท่ีดําเนินการไมนอยกวา 2,675 ตารางเมตร

           1,614,600.00              1,199,000.00            1,199,000.00            1,199,000.00 -                          -                                        415,600.00  อําเภอสันทราย

 6.1.10 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (Over lay) หมูที่ 3 เชื่อม หมูท่ี 2 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จ.

เชียงใหม กวาง 5.20 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,628 ตารางเมตร

           1,875,000.00                 911,717.00               911,717.00               911,717.00 -                          -                                        963,283.00  อําเภอสันทราย

6.1.11 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร Over lay ถนนสายบานรมหลวง - พระธาตุ (ชวง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+890)

 บานรมโพธิ์ทอง หมูที่ 11 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม หนา 0.05 เมตร กวาง 5.00 - 7.00 เมตร 

ระยะทาง 890.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,422 ตารางเมตร

           1,640,000.00              1,240,000.00            1,240,000.00            1,240,000.00 -                          -                                                     -    อําเภอสันทราย

 6.1.12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันปายาง หมูที่ 2 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 686.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงดินไหลทาง

           1,465,000.00              1,090,000.00            1,090,000.00            1,090,000.00 -                          -                                                     -    อําเภอแมแตง
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

6.1.13 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ (Over lay) ดวยแอสฟลติกคอนกรีต ต้ังแตหนาวัดพันตน ถึงสามแยกทางไป 

หมูที่ 1 บานหวยน้ําขาว ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม สถานที่กอสราง หมูที่ 3 บานพันตน และ หมู

ที่ 7 บานแพะประทาน ตําบลทุงป อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,770.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 7,080 ตารางเมตร

           2,830,000.00              1,358,400.00            1,358,400.00            1,358,400.00 -                          -                                                     -    อําเภอแมวาง

 6.1.14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหมพัฒนา หมูที่ 6 - หยอมบานหวยบวกหมู หมูที่ 4 ตําบลแมทะลบ 

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 9,440 ตารางเมตร

           5,820,000.00              3,580,000.00            3,580,000.00            3,580,000.00 -                          -                                     2,240,000.00  อําเภอไชยปราการ

6.1.15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานรองเรือคํา หมูที่ 12 ตําบลปาแดด เชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ซาย

 19 ซาย (ฝงขวา) บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ความกวาง 6.00 

เมตร ความยาว 900.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,400 ตารางเมตร (4,925,000 บาท)

           4,925,000.00 -                                                     -    อําเภอเมืองเชียงใหม

 6.1.16 กอสรางถนนลาดยาง ซอย 6 บานแอนจัดสรร หมูที่ 3 ตําบลบานแอน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร (1,440,000 บาท)

           1,440,000.00                            -   1,440,000.00                                      -    อําเภอดอยเตา

 6.1.17 ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟทลติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay บานสันปาดํา หมูที่ 6 เชื่อมบานดอยเตาใต หมูที่ 

10 ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

              844,700.00                 625,000.00               625,000.00               625,000.00                            -   -                                        219,700.00  อําเภอดอยเตา

 6.1.18 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต (Overlay) บานปาออย หมูที่ 5 - บานหัวริน หมูที่ 11 ตําบลทุงสะโตก

 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 9,080 ตารางเมตร

           2,497,300.00              1,699,000.00            1,699,000.00            1,699,000.00                            -   -                                                     -    อําเภอสันปาตอง

7  โครงการสรางเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอรรีปลอดภัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเท่ียว (ผลผลิตดานการเกษตร)         13,015,500.00            9,860,540.84          4,162,300.00          5,698,240.54                        -                           -                           -            5,698,240.84          4,162,300.00                        -            4,505,959.16

 7.1 กิจกรรมรณรงคสรางความตระหนักการบริโภคอาหารปลอดภัยในผูบริโภค (124,000 บาท)               124,000.00                            -                              -    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

 7.2 กิจกรรมการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน (6 กิจกรรม)         12,891,500.00            5,698,240.84                        -            5,698,240.54                        -                           -                           -            5,698,240.84                        -                          -            2,668,259.16  ท่ีทําการปกครองจังหวัด/

อําเภอท่ีเกี่ยวของ

 7.2.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อพัฒนาเสนทางขนสงบานสบวาก หมูที่ 7 - บานแมวาก หมูที่ 6 ตําบลแมนา

จร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 731.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

           2,100,000.00              1,480,000.00            1,480,000.00            1,480,000.00                            -                              -                 620,000.00  อําเภอแมแจม

7.2.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 ในทางหลวงหมายเลข ชม.ถ. 69-005 - ตอนบานอมโกน - บานปาคา

ใน ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร (4,400,000 บาท)

           4,400,000.00                            -                              -    อําเภอสะเมิง

 7.2.3 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอรเลยดวยแอสฟลติกคอนกรีต ซอย 1 บานแมสานอย หมูที่ 4 ถึง ซอย 4 บานแม

สาหลวง หมูที่ 3 ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,600 ตารางเมตร

           1,770,000.00              1,143,000.00            1,143,000.00            1,143,000.00                            -                              -                 627,000.00  อําเภอแมริม

 7.2.4 กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีต เลียบคันคลองชลประทาน อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม กวาง 6.00 เมตร ยาว

 550.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร

           1,709,000.00              1,200,000.00            1,200,000.00            1,200,000.00                            -                              -                 509,000.00  อําเภอแมริม

 7.2.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานนาฮอง หมูที่ 5 บานกอนกาน หมูที่ 7 ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

           1,428,500.00                 858,000.00               858,000.00               858,000.00                            -                              -                 570,500.00  อําเภอแมแจม

7.2.6 ปรับปรุงสระเก็บน้ําในโครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริบานแมตุงติง หมูที่ 5 ตําบลแมสาบ 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยการขุดปรับแตงสระเก็บนํ้าและปูแผน HDPE จํานวน 2 สระ ปริมาณงานขุดปรับแตง

ไมนอยกวา 770 ลูกบาศกเมตร และงานปูแผน HDPE พื้นที่ไมนอยกวา 8,430 ตารางเมตร

           1,484,000.00              1,017,240.84            1,017,240.54            1,017,240.84                            -                              -                 341,759.16  อําเภอสะเมิง

7.3 กิจกรรมพัฒนาการผลิตทอนพันธุสตรอเบอรรี่ปลอดภัยพรอมปลูก            4,162,300.00          4,162,300.00            4,162,300.00                        -            1,837,700.00  สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม

8  โครงการพัฒนามาตรฐานมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง (มะมวงสงออก) เพื่อสรางความยั่งยืนแกเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม (ผลผลิตดานการเกษตร)

        41,636,900.00          25,865,028.00          5,035,105.00         20,829,923.00                        -                           -              4,134,277.00         20,829,923.00             900,828.00             622,000.00          5,651,152.00



4

ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

 8.1 กิจกรรมถายทอดความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะมวงน้ําดอกไมสีทองคุณภาพเพื่อการสงออก            2,025,800.00              1,958,685.00            1,958,685.00              1,511,607.00               447,078.00                            -                   65,795.00 สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม

 8.2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะมวงน้ําดอกไม จังหวัดเชียงใหม            1,280,500.00                 413,720.00               413,720.00                              -                 413,720.00                            -                 866,780.00 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
 8.3 กิจกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคามะมวงน้ําดอกไมสีทอง            2,186,700.00              2,162,700.00            2,162,700.00              2,159,870.00                   2,830.00                            -                              -   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม/

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 1

 8.4 กิจกรรมพัฒนาโครงการพื้นฐานสูการยกระดับการขนสงปจจัยการผลิตและสินคามะมวงนํ้าดอกไมสีทองเพื่อ

การสงออก (11 กิจกรรม)

        28,804,900.00          17,684,824.00                        -           17,684,824.00                        -                           -                           -           17,684,824.00                        -               622,000.00          4,424,676.00 ที่ทําการปกครองจังหวัด/

อําเภอท่ีเกี่ยวของ

 8.4.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บานฮองถอนพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

           1,997,400.00              1,494,000.00            1,494,000.00            1,494,000.00                            -                              -                 503,400.00 อําเภอแมอาย

 8.4.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสันปายาง - สันปาตึง ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

ขนาด 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงดินไหลทาง

           1,651,000.00              1,264,000.00            1,264,000.00            1,264,000.00                            -                              -                              -   อําเภอแมแตง

 8.4.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางบานมหาธาตุ หมูที่ 4 ถึง บานปางปอ หมูที่ 5 ตําบลแสนไห อําเภอ

เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 2,388.00 เมตร

           4,776,000.00              2,865,600.00            2,865,600.00            2,865,600.00                            -                              -                              -   อําเภอเวียงแหง

 8.4.4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบอขยะบานปาเสี้ยวถึง บานแมกอย หมูที่ 6 ตําบลเวียง อําเภอ

พราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,496.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

           3,215,000.00              2,410,000.00            2,410,000.00            2,410,000.00                            -                              -                              -   อําเภอพราว

 8.4.5 ปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอสฟลติก ถนนสายทางหนาคาย กก.ตชด.33 (ผานหนาศิริลักษณรีสอรท) หมูที่ 7 ถึง

ปอมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน หมูที่ 13 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 

1,750.00 เมตร

           1,610,000.00              1,437,000.00            1,437,000.00            1,437,000.00                            -                              -                 173,000.00 อําเภอสันทราย

8.4.6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองคัน - บานแมสอย ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

 ตอนท่ี 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,069 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง กวางเฉลี่ยขางละ 

0.30 เมตร ตอนท่ี 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 255 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง กวาง

เฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,296 ตารางเมตร

           3,312,000.00              1,954,224.00            1,954,224.00            1,954,224.00                            -                 622,000.00               735,776.00 อําเภอจอมทอง

 8.4.7 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสายทางบานดอนปน หมูที่ 5 บานดอนปน ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 737.00 เมตร

           1,793,000.00              1,197,000.00            1,197,000.00            1,197,000.00                            -                              -                              -   อําเภอสันกําแพง

 8.4.8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานขางสนามกีฬาประจําหมูบานสันหาง หมูที่ 3 ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย

 จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,800 

ตารางเมตร

           1,553,500.00              1,092,000.00            1,092,000.00            1,092,000.00                            -                              -                 461,500.00 อําเภอแมอาย

8.4.9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุงนาบานหนองหลม - บานผาหมอน หมูที่ 22 บานหนองหลม อําเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 1,636.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 4,908 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 16

 ทอน และทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.04 เมตร จํานวน 1 ทอน

           3,420,000.00              2,599,000.00            2,599,000.00            2,599,000.00                            -                              -                 821,000.00 อําเภอจอมทอง

 8.4.10 ปรับปรุงถนนแอสฟลติก Overlay ต้ังแตรานฝางอลูมิเนียมถึงสุดเขตเทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม หนา 0.05 เมตร ยาว 747.00 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 5,640.00 ตารางเมตร

           3,477,000.00              1,372,000.00            1,372,000.00            1,372,000.00                            -                              -              1,730,000.00 อําเภอฝาง

 8.4.11 ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทุงหลุก - ผาลาย (ถนนทางหลวงทองถิ่นสาย ชม.ถ. 

109-08) หมูที่ 9, 16 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม กวาง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร (2,000,000 บาท)

           2,000,000.00                            -                              -   อําเภอเชียงดาว
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 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

 8.5 กิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง (4 กิจกรรม)          7,339,000.00            3,145,099.00                        -            3,145,099.00                        -                           -                           -            3,145,099.00                        -                          -               293,901.00 ที่ทําการปกครองจังหวัด/

อําเภอท่ีเกี่ยวของ

 8.5.1 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญ บานผาจุก หมูที่ 8 ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

(2,900,000 บาท)

           2,900,000.00                            -                              -   อําเภอดอยเตา

 8.5.2 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยไคร หมูที่ 5 (หวยปางเดื่อสายกลางใต) ระยะทาง 1,000.00 

เมตร ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

              800,000.00                 687,099.00               687,099.00               687,099.00                            -                              -                 112,901.00 อําเภอเวียงแหง

8.5.3 กอสรางพนังคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว L ลําเหมืองแมหาด หมูที่ 11 บานเมืองกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม จุดท่ี 1 บริเวณพิกัด N2042474 E0462874 ขนาดฐานกวาง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร กําแพงสูง 0.60 

เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 365.00 เมตร จุดที่ 2 บริเวณพิกัด N2042738 E0463169 ขนาดฐานกวาง 1.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร กําแพงสูง 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 205.00 เมตร จุดที่ 3 บริเวณพิกัด N2042864 

E0463312 ขนาดฐานกวาง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร กําแพงสูง 0.06 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 125.00 เมตร 

(1,000,000 บาท)

           1,000,000.00                            -                              -   อําเภอจอมทอง

 8.5.4 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 1.25 เมตร

 หมูที่ 2 บานสันปายาง ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

              639,000.00                 519,000.00               519,000.00               519,000.00                            -                              -                 120,000.00 อําเภอแมแตง

 8.5.5 ซอมแซมฝายน้ําลน จํานวน 2 แหง ลําหวยแมแกน หมูที่ 5 บานแพะ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม

           2,000,000.00              1,939,000.00            1,939,000.00            1,939,000.00                            -                              -                   61,000.00 อําเภอแมแตง

 8.6 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธมะมวงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม (y2)              500,000.00             500,000.00              462,800.00                 37,200.00                            -                              -    สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม

9  โครงการศูนยกลางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอะราบิกาลานนาครบวงจร 

(ผลผลิตดานการเกษตร)

        16,223,700.00            5,568,900.00          3,537,400.00          2,031,500.00                        -                           -              2,134,360.00          2,031,500.00          1,403,040.00          1,989,000.00             444,900.00

 9.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑเพื่อสงเสริมการผลิตกาแฟอะราบิกาปลอดภัย ระดับมาตรฐาน               790,700.00                 595,300.00               595,300.00                 547,710.00                 47,590.00                            -                 192,500.00  ศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม
 9.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการขนสง (logistic) เพื่อการเกษตรในแหลงผลิตกาแฟที่สําคัญ (5 กิจกรรม)         12,367,000.00                         -                          -                          -                          -                           -                           -                          -                          -            1,989,000.00                        -    ท่ีทําการปกครองจังหวัด/

อําเภอท่ีเกี่ยวของ

 9.2.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแมละอุปถึงบานหวยยา ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร (3,200,000 

บาท)

           3,200,000.00                            -                              -    อําเภอกัลยาณิวัฒนา

 9.2.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทังที หมูที่ 20 ถึงบานหางหลวง หมูที่ 12 ตําบลนาเกียน (จุดท่ี 5) 

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร 

(1,989,000 บาท)

           1,989,000.00                            -                              -    อําเภออมกอย

 9.2.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทังที หมูที่ 20 ถึงบานหางหลวง หมูที่ 12 ตําบลนาเกียน (จุดท่ี 6) 

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร 

(1,989,000 บาท)

           1,989,000.00                            -                              -    อําเภออมกอย

 9.2.4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานแมแดดนอย หมูที่ 4 เชื่อมตอบานโปกกะโหลง หมูท่ี 1 ตําบลแม

แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 4,000 ตารางเมตร (3,200,000 บาท)

           3,200,000.00                            -                              -    อําเภอกัลยาณิวัฒนา

 9.2.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานยองกือ หมูที่ 8 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 831.00 เมตร พรอมถมไหลทาง 0.30 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร

           1,989,000.00                            -              1,989,000.00                            -    อําเภออมกอย

 9.3 กิจกรรมพัฒนาระบบน้ําเพื่อการเกษตรในแหลงผลิตกาแฟที่สําคัญ (2 กิจกรรม)          3,066,000.00            2,031,500.00                        -            2,031,500.00                        -                           -                           -            2,031,500.00                        -                          -               194,500.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด/

อําเภอท่ีเกี่ยวของ

 9.3.1 ขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 และหมูที่ 18 ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (840,000 บาท)               840,000.00                            -                              -    อําเภอแมแจม

 9.3.2 กอสรางรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.80 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร บานไร ตําบลทาผา อําเภอ

แมแจม จังหวัดเชียงใหม

           2,226,000.00              2,031,500.00            2,031,500.00            2,031,500.00                            -                              -                 194,500.00  อําเภอแมแจม
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

 9.4 กิจกรรมประชาสัมพันธและผลักดันกาแฟที่มีเอกลักษณและอัตลักษณในจังหวัดเชียงใหมไปสูตลาด            1,355,450.00          1,355,450.00          1,355,450.00                            -                              -    สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม

 9.5 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรทางดาน

คุณภาพและความปลอดภัย

           1,586,650.00          1,586,650.00            1,586,650.00                        -                              -                   57,900.00  สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม

10  โครงการสงเสริมและยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (ผลผลิตดานการทองเท่ียว)         10,723,900.00            9,877,676.39          4,707,900.00          5,169,776.39                        -                           -              4,660,836.00          5,169,776.39              47,064.00          1,500,000.00             461,223.61

 10.1 กิจกรรมการพัฒนาคูมือและการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนามัคคุเทศก ผูนําเท่ียวของแหลงทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ”

              247,200.00                 247,200.00               247,200.00                 247,200.00                            -                              -                              -    สํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดเชียงใหม

 10.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานบริการสุขภาพ            1,202,200.00                 817,200.00               817,200.00                            -                   842,797.00 -               25,597.00                            -                              -    สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 

19 เชียงใหม

 10.3 กิจกรรมพัฒนาตําบลทองเท่ียวเชิงสุขภาพและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (9 กิจกรรม)          5,631,000.00            5,169,776.39                        -            5,169,776.39                        -                           -                           -            5,169,776.39                        -                          -               461,223.61

 10.3.1 กอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 6 ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม               495,000.00                 495,000.00               495,000.00               495,000.00                            -                              -                              -    อําเภอดอยสะเก็ด
 10.3.2 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (น้ําพุรอนดอยสะเก็ด) บานโปงสามัคคี หมูที่ 6 ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด

 จังหวัดเชียงใหม

           1,558,000.00              1,283,663.27            1,283,663.27            1,283,663.27                            -                              -                 274,336.73  อําเภอดอยสะเก็ด

 10.3.3 กอสรางหองน้ําคนพิการ บานโปงสามัคคี หมูที่ 6 ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม               110,000.00                 110,000.00               110,000.00               110,000.00                            -                              -                              -    อําเภอดอยสะเก็ด

 10.3.4 กอสรางอาคารอาบน้ําแร            1,624,000.00              1,520,000.00            1,520,000.00            1,520,000.00                            -                              -                 104,000.00  อําเภอดอยสะเก็ด

 10.3.5 กอสรางหลังคาคลุมสระวายน้ํา               700,000.00                 625,113.12               625,113.12               625,113.12                            -                              -                   74,886.88  อําเภอดอยสะเก็ด

 10.3.6 กอสรางหองอาบนํ้าและเปลี่ยนเสื้อผา               200,000.00                 200,000.00               200,000.00               200,000.00                            -                              -                              -    อําเภอดอยสะเก็ด

 10.3.7 กอสรางหองน้ํา               110,000.00                 109,000.00               109,000.00               109,000.00                            -                              -                     1,000.00  อําเภอดอยสะเก็ด

 10.3.8 ปรับปรุงภูมิทัศน, ทางเดินเชื่อมอาคาร               369,000.00                 365,000.00               365,000.00               365,000.00                            -                              -                     4,000.00  อําเภอดอยสะเก็ด

 10.3.9 กอสรางลานกางเต็นท บานโปงกุม หมูที่ 4 ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม               465,000.00                 462,000.00               462,000.00               462,000.00                            -                              -                     3,000.00  อําเภอดอยสะเก็ด

 10.4 กิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณและพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย “มาเชียงใหมตองไปนวดไทยลานนา”          3,643,500.00            3,643,500.00          3,643,500.00            3,570,839.00              72,661.00                            -                              -    สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม

 10.5 กิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการ Package Tour ดวยนวัตกรรมดิจิทัล (1,500,000 บาท)          1,500,000.00                        -    สํานักงานการทองเท่ียว

และกีฬาจังหวัดเชียงใหม
11  โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการขยายตลาดการทองเท่ียว (ผลผลิตดานการทองเท่ียว)         26,972,000.00          18,136,147.00         14,112,147.00          4,024,000.00                        -                           -            14,012,047.00          4,024,000.00             100,100.00                        -            2,361,853.00

 11.1 กิจกรรมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน            8,754,500.00              8,186,195.00            8,186,195.00              8,117,195.00                 69,000.00                            -                 425,805.00  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม

 11.2 กิจกรรมสงเสริมและยกระดับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงสูระดับสากล            6,050,000.00              5,925,952.00            5,925,952.00              5,894,852.00                 31,100.00                            -                 124,048.00  สํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดเชียงใหม

 11.3 กิจกรรมการปรับปรุงเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม         10,431,500.00            2,840,000.00                        -            2,840,000.00                        -                           -                           -            2,840,000.00                        -                          -            1,260,000.00

 11.3.1 ปรับปรุงเสนทางสายทางเขาวัดถ้ําผาปลอง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 - 

5.50 เมตร ระยะทาง 0.860 กิโลเมตร

           4,100,000.00              2,840,000.00            2,840,000.00            2,840,000.00                            -                              -              1,260,000.00  แขวงทางหลวงชนบท

เชียงใหม/เขตรักษาพันธุสัตว

ปาเชียงดาว

 11.3.2 ปรับปรุงเสนทางสายทางเขาวัดดอยแมปง ตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 - 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1,500.00 เมตร (6,331,500 บาท)

           6,331,500.00                            -                              -    สํานักงานแขวงทางหลวง

ชนบทเชียงใหม

 11.4  กิจกรรมการปรับปรุงเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงการทองเท่ียว (2 กิจกรรม)          1,736,000.00            1,184,000.00                        -            1,184,000.00                        -                           -                           -            1,184,000.00                        -                          -               552,000.00

11.4.1 ปรับปรุงซอมแซมถนนชลประทานบานปาเปา หมูที่ 10 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อม บานตนกุก หมูที่ 7 ตําบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 858.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,432 ตารางเมตร

           1,134,000.00                 788,000.00               788,000.00               788,000.00                            -                              -                 346,000.00  อําเภอเมืองเชียงใหม

 11.4.2  กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีตถนนสายหมูที่ 9 (ซอยอาชาผล) ถึงสะพานขามคลองแมขา หมูที่ 1 ตําบลปา

แดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 428.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 2,140 ตารางเมตร

              602,000.00                 396,000.00               396,000.00               396,000.00                            -                              -                 206,000.00  อําเภอเมืองเชียงใหม
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

12  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ (ผลผลิตดานการทองเท่ียว)         80,329,900.00          28,146,683.00                        -           28,146,683.00                        -                842,000.00                         -           26,139,683.00          1,165,000.00          1,856,100.00          7,486,712.00

 12.1 กิจกรรมการปรับปรุงถนนเพื่อเช่ือมโยงการทองเท่ียว ระยะท่ี 1 (25 กิจกรรม)         41,150,000.00          12,024,683.00                        -           12,024,683.00                        -                           -                           -           12,024,683.00                        -                          -            3,448,912.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด/

อําเภอท่ีเกี่ยวของ

 12.1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทังที หมูที่ 20 ถึงบานหางหลวง หมูที่ 12 ตําบลนาเกียน (จุดท่ี 1) 

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร 

(1,989,000 บาท)

           1,989,000.00                            -                              -    อําเภออมกอย

 12.1.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทังที หมูที่ 20 ถึงบานหางหลวง หมูที่ 12 ตําบลนาเกียน (จุดท่ี 2) 

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม กวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร 

(1,989,000 บาท)

           1,989,000.00                            -                              -    อําเภออมกอย

 12.1.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวบานปาบงเปยง หมูท่ี 13 ตําบลชางเคิ่ง 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 795.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (1,991,000 บาท)

           1,991,000.00                            -                              -    อําเภอแมแจม

 12.1.4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสามหมื่น หมูที่ 6 (ทางเขาหมูบาน) ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร จํานวน 3 ชวง ชวงละ 725.00 เมตร รวมความยาว 2,175.00 เมตร 

(5,000,000 บาท)

           5,000,000.00                            -                              -    อําเภอเวียงแหง

 12.1.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางสายดอยแกวถึงบานจะนะ (ตอจากถนนคอนกรีตเดิมชวงบริเวณทาง

แยกไปบานดอยแกว) หมูที่ 12 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 310.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

              742,000.00                 581,900.00               581,900.00               581,900.00                            -                 160,100.00  อําเภอแมอาย/อุทยาน

แหงชาติดอยผาหมปก

12.1.6 ปรับปรุงถนนแบบ Over lay ดวย Asphaltic concrete สายทางถนนลาดยาง 1320 ไปวัดถ้ําเมืองนะ 

บานเมืองนะ หมูที่ 1 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ปริมาณงาน ชวงที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 645.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 

1,645.00 เมตร ไมมีไหลทาง (2,130,000 บาท)

           2,130,000.00                            -                              -    อําเภอเชียงดาว

 12.1.7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม กวาง 6.00 เมตร ยาว 

349.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

           1,035,000.00                 733,000.00               733,000.00               733,000.00                            -                              -                 302,000.00  อําเภอฮอด

 12.1.8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดงปาสัก -บานแมขิ หมูที่ 9 ดงปาสัก ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชย

ปราการ จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 955.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,820 ตาราง

เมตร

           2,484,900.00              1,490,888.00            1,490,888.00            1,490,888.00                            -                              -                 994,012.00  อําเภอไชยปราการ

12.1.9 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟลติกคอนกรีต หมูที่ 4 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ชวงที่ 1 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ระยะทางรวม 1,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,280 ตารางเมตร

           2,723,000.00              1,198,000.00            1,198,000.00            1,198,000.00                            -                              -                              -    อําเภอดอยสะเก็ด

 12.1.10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟลติกคอนกรีตแบบ Over-lay สายบานปายางงาม - บานปาตึงนอย ตําบลปาปอง 

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 922.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,610 ตารางเมตร (2,200,000 บาท)

           2,200,000.00                            -                              -    อําเภอดอยสะเก็ด

 12.1.11 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต บริเวณถนนรอบเวียงดานทิศใตถึงแยกหัวเวียง บานแจงกู

เรือง หมูที่ 4 ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 7,150 ตารางเมตร

           2,545,000.00              1,800,000.00            1,800,000.00            1,800,000.00                            -                              -                              -    อําเภอพราว

 12.1.12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานโปงบัวบาน - อางเก็บนํ้าแมแพง ตําบลแมปง อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร (1,000,000 บาท)

           1,000,000.00                            -                              -    อําเภอพราว

12.1.13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางน้ําตกสิริภูมิ - ดอยชัวยาร หมูที่ 7 บานขุนกลาง อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,120 ตารางเมตร 

ไหลทางลูกรังในพื้นที่ กวางขางละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดศูนยกลาง 0.60 

เมตร จํานวน 10 ทอน (2,080,000 บาท)

           2,080,000.00                            -                              -    อําเภอจอมทอง



8

ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

12.1.14 ปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลติกคอนกรีต (Over-lay) เชื่อมระหวางตําบล ถนนสายบานปงแสงทอง หมูท่ี 11 

ตําบลขี้เหล็ก เชื่อมบานสหกรณ หมูที่ 9 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมกวาง 6.00 เมตรยาว 540.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,240 ตารางเมตร

              979,800.00                 717,000.00               717,000.00               717,000.00                            -                              -                 262,800.00  อําเภอแมแตง

12.1.15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานปายางหนาด ,หมูที่ 2 บานปางมะกลวย ตําบลปาแป อําเภอแม

แตง เชื่อมตอบานแมเลย ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมลงดินถมไหลทางโดยเฉลี่ย ขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร (1,041,300

 บาท)

           1,041,300.00                            -                              -    อําเภอแมแตง

12.1.16  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 - 6 ในทางหลวงหมายเลข ชม.ถ. 069-001- ตอนบานทรายมูล - 

แมลานคํา ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นท่ีไมนอยกวา 2,280 ตารางเมตร (1,200,000 บาท)

           1,200,000.00                            -                              -     อําเภอสะเมิง

 12.1.17 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ดวยแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสาย หมู 2 บานมะขามหลวง ตําบลมะขาม

หลวง เชื่อม หมู 5 บานมะขุนหวาน ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 

795 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,975 ตารางเมตร

           1,209,000.00                 857,000.00               857,000.00               857,000.00                            -                              -                 352,000.00  อําเภอสันปาตอง

12.1.18  ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ดวยแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสาย หมู 9 บานดงขี้เหล็ก ตําบลมะขามหลวง

 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เชื่อมหมู 6 บานดงปาซาง ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,600 ตารางเมตร

              802,000.00                 514,000.00               514,000.00               514,000.00                            -                              -                              -    อําเภอสันปาตอง

 12.1.19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมูที่ 4  ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม กวาง 3.00

 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,260 ตารางเมตร

              750,000.00                 565,895.00               565,895.00               565,895.00                            -                              -                              -    อําเภอสันกําแพง

12.1.20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานขัวโก ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

เชื่อมตอหมูที่ 1 บานเมืองวะ ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร (1,230,000 บาท)

           1,230,000.00                            -                              -    อําเภอสันทราย

 12.1.21 กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีตบริเวณถนน FTO หมูที่ 1 บานตองกาย เชื่อมหมูที่ 9 บานสันทราย หมูที่ 1 

บานตองกาย ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 385.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,540 ตารางเมตร

              818,000.00                 490,000.00               490,000.00               490,000.00                            -                              -                 328,000.00  อําเภอหางดง

 12.1.22 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟลติก หมูที่ 1 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม กวาง

 4.0 เมตร ยาวไมนอยกวา 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร

           1,749,000.00                 888,000.00               888,000.00               888,000.00                            -                              -                 861,000.00  อําเภอแมริม

 12.1.23 กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีต หมูที่ 4 บานกลาง หมูที่ 5 บานสองแคว ตําบลสองแคว อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม กวาง 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 660.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,650 เมตร

              585,000.00                 396,000.00               396,000.00               396,000.00                            -                              -                 189,000.00  อําเภอดอยหลอ

12.1.24 เสริมผิวทางถนนในหมูบานดวยแอสฟลติกคอนกรีต (OVERLAY) บานเดื่องกใต ซอย 6 ซอย 7 และซอย 1 หมู

ที่ 10 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,216 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร จุด 1 ซอย

 6 กวาง 4.00 เมตร ยาว 536.00 เมตร ขยายผิวจราจรมุมเลี้ยว 8 ตารางเมตร จุดท่ี 2 ซอย 7 กวาง 4.00 เมตร ยาว 

376.00 เมตร จุดที่ 3 ซอย 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร

           1,997,000.00              1,177,000.00            1,177,000.00            1,177,000.00                            -                              -                              -    อําเภอสารภี

 12.1.25 กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีตสายบานน้ําแพร หมูที่ 4 ตําบลนํ้าแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เชื่อม

บานโรงวัว หมูที่ 7 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.50 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,745 ตารางเมตร

              880,000.00                 616,000.00               616,000.00               616,000.00                            -                              -                              -    อําเภอหางดง
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

 12.2 กิจกรรมการปรับปรุงถนนเพื่อเช่ือมโยงการทองเท่ียว ระยะท่ี 2 (13 กิจกรรม)         36,362,900.00          15,280,000.00                        -           15,280,000.00                        -                           -                           -           14,115,000.00          1,165,000.00          1,856,100.00          3,962,800.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด/

อําเภอท่ีเกี่ยวของ

 12.2.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแจมหลวงถึงบานนาเกล็ดหอย อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

 กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร (3,200,000 บาท)

           3,200,000.00                            -                              -    อําเภอกัลยาณิวัฒนา

12.2.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาเรือน - บานเหลา - ผานัง - สามสบ รหัสสายทาง ชม.ถ. 23-004 

ชวงบานผานัง - สามสบ หมูที่ 2-1 ตําบลทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 640.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร

           2,280,000.00              1,360,000.00            1,360,000.00            1,360,000.00                            -                              -                 920,000.00  อําเภอแมแจม

 12.2.3 ปรับปรุงถนนแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟลติกสายผาสิงหเหลียว หมูที่ 10 ตําบลบานตาล อําเภอฮอด  จังหวัด

เชียงใหม กวาง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,478 เมตร หนา 0.05 เมตร

           4,781,100.00              2,925,000.00            2,925,000.00            1,760,000.00            1,165,000.00            1,856,100.00                            -    อําเภอฮอด

 12.2.4 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบานเมืองงาม - บาน

ผาใต ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม กวาง 7.00 เมตร ยาว 816.00  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,712

 ตารางเมตร

           2,563,000.00              1,894,000.00            1,894,000.00            1,894,000.00                            -                              -                 669,000.00  อําเภอแมอาย

12.2.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโละ หมูที่ 1 ตําบลสันตนหมื้อ เชื่อมตอบานปาแดด 

หมูที่ 2  ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา  0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 858 ตารางเมตร พรอมถมดินไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร (657,000 บาท)

              657,000.00                            -                              -    อําเภอแมอาย

 12.2.6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(บานนายพร-บานหนองพนัง) กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

           4,356,000.00              2,541,000.00            2,541,000.00            2,541,000.00                            -                              -                              -    อําเภอฝาง

 12.2.7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานมอนปนเหนือ 

เชื่อมบานทาหัด ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

           3,500,000.00              2,035,000.00            2,035,000.00            2,035,000.00                            -                              -              1,465,000.00  อําเภอฝาง

 12.2.8 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over lay บริเวณหยอมบานหวยบาน - บานวังมะริว หมูที่ 2 ตําบลเมืองคอง อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 9,000 

ตารางเมตร (5,370,000 บาท)

           5,370,000.00                            -                              -    อําเภอเชียงดาว

 12.2.9 ปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอรเลย) หมูที่ 6 ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

           1,558,800.00              1,080,000.00            1,080,000.00            1,080,000.00                            -                              -                 478,800.00  อําเภอแมออน

 12.2.10 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay แอสฟลคอนกรีต บานสหกรณ 5 หมูที่ 5 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน

 จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

           1,360,000.00                 930,000.00               930,000.00               930,000.00                            -                              -                 430,000.00  อําเภอแมออน

 12.2.11 ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานยั้งเมิน หมูที่ 3 ถึงบานแมแว และถึง (หยอมบานแมจุม) 

หมูที่ 2 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร 

(3,000,000 บาท)

           3,000,000.00                            -                              -    อําเภอสะเมิง

 12.2.12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตตําบลสะเมิงเหนือ สายทางบานปอก หมูที่ 5 

ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง เชื่อมตอบานโปงไคร หมูที่ 5 ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15  เมตร

           2,086,000.00              1,530,000.00            1,530,000.00            1,530,000.00                            -                              -                              -    อําเภอสะเมิง

 12.2.13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมเหียะ หมูที่ 2 ตําบลแมแวน อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 499.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,495 ตารางเมตร

           1,651,000.00                 985,000.00               985,000.00               985,000.00                            -                              -                              -     อําเภอพราว

 12.3 กิจกรรมการปรับปรุงเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงการทองเท่ียว 

(2 กิจกรรม)

         2,817,000.00              842,000.00                        -               842,000.00                        -                842,000.00                         -                          -                          -                          -                75,000.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด/

อําเภอท่ีเกี่ยวของ

 12.3.1 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองฮองแฮง หมูที่ 5 บานสองแคว และหมูที่ 6 บานหัวขวง ตําบลสองแคว อําเภอดอย

หลอ จังหวัดเชียงใหม

              917,000.00                 842,000.00               842,000.00                 842,000.00                            -                              -                   75,000.00  อําเภอดอยหลอ

 12.3.2 ปรับปรุงภูมิทัศนน้ําพุรอนธรรมชาติบานยางปูโตะ หมูที่ 12 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(1,900,000 บาท)

           1,900,000.00                            -                              -    อําเภอเชียงดาว

13  โครงการสรางเสริมสุขภาวะ ในกลุมประชากรเสี่ยงและเขาถึงยาก (ผลผลิตดานสังคม)          2,431,800.00            2,127,490.00          2,127,490.00                        -                          -                           -              2,168,300.00                        -   -            40,810.00                        -               304,310.00
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

 13.1 กิจกรรมการ Mapping  พื้นท่ีเสี่ยง พื้นท่ีสรางสรรค               300,000.00                 300,000.00               300,000.00                 300,000.00                            -                              -                              -    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

 13.2 กิจกรรมการจัดการพื้นท่ีสรางสรรค/เสี่ยง               287,600.00                 287,100.00               287,100.00                 287,100.00                            -                              -                       500.00  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

 13.3 กิจกรรมการพัฒนาทีมสุขภาพชุมชน               470,200.00                 450,390.00               450,390.00                 470,200.00 -               19,810.00                            -                   19,810.00  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

 13.4 กิจกรรมบริการคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง และคัดกรองโรค/ภัยสุขภาพ               874,000.00                 819,000.00               819,000.00                 840,000.00 -               21,000.00                            -                   55,000.00  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

 13.5 กิจกรรมการสรางนวัตกรรม ในการ ติดตามผูบําบัดใหคงอยูในระบบ               500,000.00                 271,000.00               271,000.00                 271,000.00                            -                              -                 229,000.00  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

14   โครงการเชียงใหมสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ (ผลผลิตดานสังคม)          3,778,000.00            3,088,450.00          3,088,450.00                        -                          -                           -              2,730,035.00                        -               358,415.00                        -                          -   

 14.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ใหอยูในสังคมอยางเปนสุข และพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแล

ผูสูงอายุ

           1,761,500.00              1,761,500.00            1,761,500.00                            -                1,697,660.00                 63,840.00                            -                              -    สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม

 14.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ            2,016,500.00              1,326,950.00            1,326,950.00              1,032,375.00               294,575.00                            -                              -    สํานักงานแรงงานจังหวัด

เชียงใหม

15  โครงการลดความเหลื่อมล้ํา และเสริมสรางความเปนธรรมทางสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ผลผลิตดาน

สังคม)

            330,000.00              330,000.00             330,000.00                        -                          -                           -                315,420.00                        -                14,580.00                        -                          -   

 15.1 กิจกรรมสรางการรับรูดานกฎหมายดานการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวของใหกับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม

              330,000.00                 330,000.00               330,000.00                 315,420.00                 14,580.00                            -                              -    สํานักงานบังคับคดีจังหวัด

เชียงใหม

16  คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ         10,000,000.00          10,000,000.00         10,000,000.00            9,999,990.00                    10.00

17  โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญากลุมชาติพันธสูสากลและพื้นท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (ผลผลิตดาน

สังคม)

         2,224,000.00            1,021,600.00          1,021,600.00                        -                          -                           -              1,021,600.00                        -                          -                  4,300.00                        -   

 17.1 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเชียงใหม (206,900 บาท)               206,900.00                   4,300.00                            -    สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

 17.2 กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญากลุมชาติพันธุสูสากลและพื้นท่ีทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม            1,021,600.00              1,021,600.00            1,021,600.00              1,021,600.00                            -                              -                              -    ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นท่ี

สูงจังหวัดเชียงใหม

 17.3 กิจกรรมจัดทําปายสื่อความหมายสถานท่ีสําคัญในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมความพรอมสูการ

เปนมรดกโลก (995,500 บาท)

              995,500.00                            -                              -    สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 

16

18  โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (ผลผลิตดานสังคม)         17,167,300.00          17,013,200.00         17,013,200.00                        -                          -                           -            14,982,256.10                        -            2,030,943.90                        -               154,100.00

 18.1 กิจกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม               100,800.00                 100,800.00               100,800.00                            -                      3,500.00                 97,300.00                            -                              -    สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

 18.2 กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน และเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน และขยายผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

              594,500.00                 594,500.00               594,500.00                            -                   573,400.00                 21,100.00                            -                              -    สํานักงานจังหวัดเชียงใหม/

อําเภอ

 18.3 กิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด

เชียงใหม

              500,000.00                 500,000.00               500,000.00                 495,000.00                   5,000.00                            -                              -    สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

 18.4 กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสําคัญของสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระและพระบรมวงศา

นุวงศ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม

           3,175,000.00              3,175,000.00            3,175,000.00                            -                3,115,180.00                 59,820.00                            -                              -    สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม/

อําเภอ
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

 18.5 กิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

           5,001,700.00              5,001,700.00            5,001,700.00                            -                3,685,606.10            1,316,093.90                            -                              -    สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1-6(เขต 34)/

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม/

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

 18.6 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม (25 อําเภอ)               840,800.00                 686,700.00               686,700.00                            -                   958,590.00 -             271,890.00                            -                 154,100.00  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม/

อําเภอ

 18.7 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรม/โครงการเดน Best 

Practice) จังหวัดเชียงใหม

           2,000,000.00              2,000,000.00            2,000,000.00                            -                1,805,100.00               194,900.00                            -                              -    สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

 18.8 กิจกรรมศึกษาดูงาน การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ีตนแบบ ทุกมิติ            1,190,700.00              1,190,700.00            1,190,700.00                            -                   845,000.00               345,700.00                            -                              -    สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

 18.9 กิจกรรมพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน

โรงเรียนและชุมชน ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริฯ

           3,187,800.00              3,187,800.00            3,187,800.00                            -                3,174,800.00                 13,000.00                            -                              -    สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม

 18.10 กิจกรรมการบริหารโครงการ/แผนงานและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงใหม

              576,000.00                 576,000.00               576,000.00                            -                   326,080.00               249,920.00                            -                              -    สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผลผลิตดานทรัพยากรธรรมชาติฯ)          2,752,900.00            1,644,516.00          1,644,516.00                        -                          -                           -              1,644,516.00                        -                          -                          -            1,084,322.00

 19.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม            2,752,900.00              1,644,516.00            1,644,516.00              1,644,516.00                            -                              -              1,084,322.00  สํานักงานพลังงานจังหวัด

เชียงใหม

20  โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน (ผลผลิตดานทรัพยากรธรรมชาติฯ)         10,796,000.00            2,430,900.00          2,430,900.00                        -                          -                           -              2,333,930.90                        -                96,969.10                        -                          -   

 20.1 กิจกรรมกอสรางพนังปองกันตลิ่งริมแมน้ําปงและลานกิจกรรมหลังอนุสาวรียพระเจากาวิละ (10,796,000 บาท)          10,796,000.00                            -                              -    มณฑลทหารบกท่ี ๓๓/

สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดเชียงใหม

 20.2 กิจกรรมจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน                 970,000.00               970,000.00                 969,989.90                       10.10                            -                              -    สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6/

สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด

เชียงใหม

 20.3 กิจกรรมเผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดินใหชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม                 991,600.00               991,600.00                 894,641.00                 96,959.00                            -                              -    สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

 20.4 กิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน                 469,300.00               469,300.00                 469,300.00                            -                              -                              -    สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6/

สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด

เชียงใหม

21  โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา (ผลผลิตดานทรัพยากรธรรมชาติฯ)         43,308,400.00          16,019,713.24          1,575,600.00         14,444,113.24                        -            11,509,000.00            1,066,604.00          2,931,593.24             512,516.00             115,845.00          5,635,886.76

 21.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ําใหกับพื้นที่ท่ียังขาดแคลน          20,000,000.00            14,444,113.24          14,444,113.24            11,509,000.00            2,931,593.24                   3,520.00                            -              5,555,886.76  โครงการชลประทาน

เชียงใหม/สํานักงาน

ชลประทานท่ี 1

 21.2 กิจกรรมการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําคลองแมขา แกมลิงศูนยฝก รด.มทบ.33 พรอมอาคารประกอบ ตําบล

ชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (18,000,000 บาท)

         18,000,000.00                            -                              -    โครงการชลประทาน

เชียงใหม/สํานักงาน

ชลประทานท่ี 1
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

 21.3 กิจกรรมฟนฟูและสงเสริมธรรมาภิบาลแกชุมชนบริเวณคลองแมขา            1,655,600.00              1,575,600.00            1,575,600.00              1,066,604.00               508,996.00                            -                   80,000.00  สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม/

สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 16

 21.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา (3,652,800 บาท)            3,652,800.00                            -                                -                                -                              -                 115,845.00                            -    สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 

16

 21.4.1 คาปลูกปา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,700 ไร (2,673,000 บาท)

 21.4.2 เพาะชํากลาแฝกถุง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 200,000 กลา (338,000 บาท)

 21.4.3 เพาะชํากลาไมปา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 50,000 กลา (145,000 บาท)

22  โครงการสิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (ผลผลิตดานทรัพยากรธรรมชาติฯ)          8,381,500.00            8,381,500.00          8,381,500.00                        -                          -                           -              8,008,582.00                        -               372,918.00                        -                          -   

 22.1 กิจกรรมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลพื้นท่ีสีเขียว จัดทําระบบบริหารจัดการพื้นท่ี

สีเขียวในชุมชน

           3,491,000.00              3,491,000.00            3,491,000.00              3,143,750.00               347,250.00                            -                              -    สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

 22.2 กิจกรรมปลูกปาทดแทน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชนใชสอยดวยศาสตรพระราชา 

(ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง)

           1,395,000.00              1,395,000.00            1,395,000.00              1,391,432.00                   3,568.00                            -                              -    สํานักจัดการทรัพยากรปาไม

ที่ 1

 22.3 กิจกรรมจัดตั้งศูนยเรียนรูตนยางนา ในเขตพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม            3,495,500.00              3,495,500.00            3,495,500.00              3,473,400.00                 22,100.00                            -                              -    สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม/

สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 16

23  โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยีและการอนุรักษพลังงาน (ผลผลิตดานทรัพยากรธรรมชาติฯ)          1,684,400.00            1,684,400.00          1,684,400.00                        -                          -                           -              1,295,723.00                        -               388,677.00                        -                          -   

 23.1 กิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มจากเศษขยะเหลือใช ในสถานศึกษา            1,684,400.00              1,684,400.00            1,684,400.00              1,295,723.00               388,677.00                            -                              -    สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

24    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ผลผลิตดานความมั่นคง)          9,593,900.00            9,217,700.00          9,217,700.00                        -                          -                           -              8,754,654.00                        -               463,046.00                        -               376,200.00

 24.1 กิจกรรมประชารัฐเชียงใหมรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด            5,896,500.00              5,545,500.00            5,545,500.00              5,510,400.00                 35,100.00                            -                 351,000.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม

 24.2 กิจกรรมชาวเชียงใหมสรางสรรค รวมสรางสุข สูการเรียนรู หางไกลยาเสพติด            2,829,400.00              2,829,400.00            2,829,400.00              2,376,254.00               453,146.00                            -                              -    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

 24.3 กิจกรรมการบูรณาการคัดกรองผูเสพยาเสพติดเชิงรุก               400,000.00                 374,800.00               374,800.00                 400,000.00 -               25,200.00                            -                   25,200.00  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม

 24.4 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพดานตรวจ               468,000.00                 468,000.00               468,000.00                 468,000.00                            -                              -                              -    ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

25  โครงการเชียงใหมถนนสัญจรปลอดภัย ประชารวมใจสรางวินัยจราจร (ผลผลิตดานความมั่นคง)          1,252,400.00            1,252,400.00          1,252,400.00                        -                          -                           -              1,241,400.00                        -                11,000.00                        -                          -   

 25.1 กิจกรรมเฝาระวังความปลอดภัยและลดปจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ            1,252,400.00              1,252,400.00            1,252,400.00              1,241,400.00                 11,000.00                            -                              -    สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม/ตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

26   โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในระดับ

ทองถิ่น (ผลผลิตดานความมั่นคง)

         2,313,100.00            2,205,124.00          2,205,124.00                        -                          -                           -              2,217,780.00                        -   -            12,656.00                        -               107,976.00

 26.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อใหความรูและซักซอม

ความเขาใจในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

              606,600.00                 594,340.00               594,340.00                 594,340.00                            -                              -                   12,260.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม

 26.2 กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดานการกีฬาสรางความสัมพันธ และการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ 5 อําเภอชายแดน

              408,000.00                 381,200.00               381,200.00                 381,200.00                            -                              -                   26,800.00  อําเภอเชียงดาว, อําเภอฝาง,

 อําเภอเวียงแหง, อําเภอไชย

ปราการ, อําเภอแมอาย

 26.3 กิจกรรมการฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่อําเภอชายแดน 5 อําเภอ               837,500.00                 835,400.00               835,400.00                 835,400.00                            -                              -                     2,100.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม

 26.4 กิจกรรมการอํานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ

ปลอดภัยหมูบาน เพื่อสรางชุมชนชายแดนเข็มแข็ง

              190,000.00                 127,344.00               127,344.00                 140,000.00 -               12,656.00                            -                   62,656.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม

 26.5 กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน               271,000.00                 266,840.00               266,840.00                 266,840.00                            -                              -                     4,160.00  ท่ีทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม

27  โครงการเชียงใหมปลอดภัย ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา (ผลผลิตดานความมั่นคง)             942,700.00            5,426,200.00          5,426,200.00                        -            1,680,000.00                         -              3,719,871.85                        -                26,328.15                        -                          -   

 27.1 กิจกรรมการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติเชิงรุก               278,000.00                 278,000.00               278,000.00                            -                   278,000.00                            -                              -                              -    สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม

 27.2 กิจกรรมสรางศักยภาพชุมชนใหพรอมรับมือสาธารณภัย               546,900.00                 546,900.00               546,900.00                 521,900.00                 25,000.00                            -                              -    สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม

 27.3 กิจกรรมสงเคราะหและฟนฟูใหดีและปลอดภัยกวาเดิม               117,800.00                 117,800.00               117,800.00                            -                   116,471.85                   1,328.15                            -                              -    สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม

 27.4 กิจกรรมวางระบบเฝาระวังและแจงเตือนภัยใหประชาชนเขาถึง              4,483,500.00            4,483,500.00            1,680,000.00              2,803,500.00                            -                              -                              -    สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม

28  โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามแมนํ้าแมแตง ตําบลกึ๊ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

(ผลผลิตดานทรัพยากรธรรมชาติฯ)

         11,894,900.00                        -           11,894,900.00                        -                           -                           -           11,894,900.00                        -                          -            2,105,100.00

 28.1 กิจกรรมกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามแมน้ําแมแตง ตําบลกึ๊ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม            11,894,900.00          11,894,900.00          11,894,900.00                            -                              -              2,105,100.00  แขวงทางหลวงชนบท/

อําเภอแมแตง/สํานักบริหาร

พื้นท่ีอนุรักษที่ 16/อุทยาน

แหงชาติหวยน้ําดัง

เบิกเงิน 15% และงวด1-4 

6,726,438.40 บาท

29  โครงการจัดซื้อเครื่องอัดกอนซังขาวโพดเพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา (ผลผลิตดาน

ทรัพยากรธรรมชาติฯ)

                        -                          -                          -                          -                           -                           -                          -                          -            1,500,000.00                        -   

 29.1 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องอัดกอนซังขาวโพดเพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา (12 เครื่อง) (1,500,000 

บาท)

                           -              1,500,000.00                            -    อําเภอแมแจม

30  โครงการกอสรางพิพิธภัณฑประวัติศาสตร และวีรกรรมของบรรพชนไทย (ผลผลิตดานสังคม)          10,128,000.00                        -           10,128,000.00                        -                           -                           -           10,128,000.00                        -                          -               668,000.00

 30.1 กิจกรรมกอสรางพิพิธภัณฑประวัติศาสตร และวีรกรรมของบรรพชนไทย            10,128,000.00          10,128,000.00          10,128,000.00                            -                              -                 668,000.00  สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดเชียงใหม
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ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

 งบดําเนินงาน/งบ

รายจายอื่น
 งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบดําเนินงาน  งบลงทุน

สรุปโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม)

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

(บาท)

 งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง

(บาท)

 งบประมาณ (บาท)  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (บาท)  เบิกจาย (บาท)

 หนวยดําเนินการ

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินเหลือจาย

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ

(บาท)

 โอนคืนงบประมาณ

จากเงินยกเลิก

(บาท)

31  โครงการปรับแตงภูมิทัศนรอบพระอนุสาวรียสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร บานแจมหลวง หมูท่ี 2 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม (ผลผลิตดานสังคม)

           1,690,000.00                        -            1,690,000.00                        -                           -                           -            1,690,000.00                        -                          -               210,000.00

 31.1 กิจกรรมปรับแตงภูมิทัศนรอบพระอนุสาวรียสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร บานแจมหลวง หมูที่ 2 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

             1,690,000.00            1,690,000.00            1,690,000.00                            -                              -                 210,000.00  สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดเชียงใหม/อําเภอ

กัลยาณิวัฒนา

32.  โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียววัดกูดินขาว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม          15,000,000.00                        -           15,000,000.00                        -                           -                           -                          -           15,000,000.00                        -                          -   

 32.1 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดกูดินขาว (ภายในสวนสัตวเชียงใหม)            15,000,000.00          15,000,000.00          15,000,000.00                            -                              -    สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม

33  โครงการปลูกพรรณไมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

             509,955.00                        -               509,955.00                        -                           -                           -                          -               509,955.00                        -                          -   

 33.1 กิจกรรมปลูกพรรณไมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

                509,955.00               509,955.00               509,955.00                            -                              -    สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 
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34  โครงการกอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม          18,810,000.00                        -           18,810,000.00                        -                           -                           -                          -           18,810,000.00                        -                          -   

 34.1 กิจกรรมกอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม            18,810,000.00          18,810,000.00          18,810,000.00                            -                              -    แขวงทางหลวงชนบท

เชียงใหม

35  โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางเสนทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน          15,960,000.00                        -           15,960,000.00                        -                           -                           -                          -           15,960,000.00                        -                          -   

 35.1 กิจกรรมติดตั้งไฟฟาแสงสวางเสนทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน            15,960,000.00          15,960,000.00          15,960,000.00                            -                              -    แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

36  โครงการปองกันมิใหเกิดอันตรายหรือความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน (ผลผลิตดานความมั่นคง)            3,156,000.00          3,156,000.00                        -                          -                           -              3,156,000.00                        -                          -                          -                          -   

 36.1 กิจกรรมการอบรมยุทธวิธีดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบรอยแบบบูรณาการ              3,156,000.00            3,156,000.00              3,156,000.00                            -                              -                              -    ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

37  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหาดานการคามนุษยและแรงงานตางดาว              588,000.00             588,000.00                        -                          -                           -                588,000.00                        -                          -                          -                          -   

 37.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนนักศึกษาใหมีความรูและรวมกันแกไขปองกันภัยจากการคามนุษย                 260,000.00               260,000.00                 260,000.00                            -                              -                              -    ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

 37.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการคดีคามนุษยใหกับขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร หัวหนางาน

สืบสวนสอบสวน

                328,000.00               328,000.00                 328,000.00                            -                              -                              -    ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

38  โครงการทาสีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนทางลอด 3 แหง (หนองประทีป ศาลเด็ก ขวงสิงห)            4,987,000.00                        -            4,987,000.00                        -                           -                           -                          -            4,987,000.00                        -                          -   

 38.1 กิจกรรมทาสีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนทางลอด 3 แหง (หนองประทีป ศาลเด็ก ขวงสิงห)              4,987,000.00            4,987,000.00            4,987,000.00                            -                              -    แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

 ชําระหน้ีตามคําพิพากษาของศาลปกครองใหแกรานประนอมบริการ เพื่อสงคืนใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย            1,978,000.00          1,978,000.00                        -                          -                           -              1,978,000.00                        -                          -                          -                          -   

 ชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาลปกครองใหแกรานประนอมบริการ เพื่อสงคืนใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย              1,978,000.00            1,978,000.00              1,978,000.00                            -                              -                              -   

 ชําระหน้ีตามคําพิพากษาของศาลปกครองใหแรรานประนอมบริการ (ดอกเบี้ย)              449,539.45             449,539.45                        -                          -                           -                449,539.45                        -                          -                          -               150,460.55

 ชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาลปกครองใหแรรานประนอมบริการ (ดอกเบี้ย)                 449,539.45               449,539.45                 449,539.45                            -                              -                 150,460.55

      373,933,600.00         320,351,846.92       130,700,101.45       189,651,745.17          1,680,000.00          12,351,000.00         113,328,328.10       120,865,270.47         72,127,248.35         10,860,645.00         42,721,108.08




