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หรอืจาํเป�น พ.ศ. ๒๕๖๓



1. โครงการ/งบประมาณ โครงการ งบประมาณ (บาท)

   1.1 โครงการท่ีเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 560 278,826,731.00

   1.2 โครงการท่ีผ่านมติ ครม.เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 337 123,059,100.00         

   1.3 โครงการท่ีจังหวัดเสนอส านักงบประมาณ 260 95,090,800.00           

   1.4 โครงการท่ีส านักงบประมาณอนุมัติ 233 87,661,800.00

2. ผลการด าเนินการ (233 โครงการ) โครงการ งบประมาณ (บาท)

   2.1 ก่อหน้ีผูกพันและกันเงิน 192 73,031,747.00          

   2.2 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหน้ี 2,405,353.00             

   2.3 ยกเลิกโครงการ 41 12,224,700.00

3. สถานะของโครงการ (192 โครงการ) โครงการ งบประมาณ (บาท)

   3.1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 192 73,031,747.00          

   3.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ - -

4. ผลการเบิกจ่าย (192 โครงการ) โครงการ งบประมาณ (บาท)

   4.1 เบิกจ่ายแล้ว 192  73,031,747.00

(100%)

   4.2 คงเหลือ -  - 

แบบรายงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

จังหวัดเชียงใหม่
ผลการด าเนินงาน ณ วันท่ี 29 กันยายน 2564



ข้อมูล ณ วันท่ี 29 กันยายน 2564
 วงเงินก่อหน้ี  เหลือจ่ายจาก 

PO

ผลเบิกจ่าย

ต าบล อ าเภอ จังหวัด แล้วเสร็จ/

เบิกจ่ายแล้ว

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยกเลิก

โครงการ

90.4648       87,661,800.00  73,031,747.00    

1 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 643,600           643,600.00         -               4 0 0 643,600.00       

1 ขุดลอกสระห้วยมะม่วง บ้านสันม่วง หมู่ท่ี 2 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1700 155,800            155,800.00          พ.ย.63 1 155,800.00        

2 ขุดสระห้วยน ้าแดง บ้านสันม่วง หมู่ท่ี 2 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1270 116,800            116,800.00          พ.ย.63 1 116,800.00        

3 ขุดสระห้วยโคแซแยโกล๊ะ บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 4 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1700 155,800            155,800.00          พ.ย.63 1 155,800.00        

4 ขุดสระห้วยน ้าบ่อ บ้านแจ่มน้อย หมู่ท่ี 5 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2350 215,200            215,200.00          พ.ย.63 1 215,200.00        

2 อ าเภอจอมทอง 12,758,300       9,840,000.00      -                16 0 5 9,840,000.00    

1 โครงการขุดลอกเปิดทางน ้าล้าน ้าแม่เต๊ียะ (หน้าฝาย

ชลประทาน) บ้านเชิงดอย หมู่ท่ี 3

สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่  ทต.สบเต๊ียะ 0.5000 458,300            1

2 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 1 บ้านวังปิน สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

3 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 2 บ้านสบเต๊ียะ สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

4 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหลุก สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              -                 พ.ย.63 1 615,000            

5 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            -                     1

6 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 7 บ้านดงหาดนาค สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

7 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยโจ้ สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            -                     1

8 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 9 บ้านหนองอาบช้าง

 (1)

สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

9 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 9 บ้านหนองอาบช้าง

 (2)

สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

10 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งปูน สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

11 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 11 บ้านห้วยม่วง สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

12 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 12 บ้านวังปาน สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            -                     1

13 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 13 บ้านห้วยอีแต สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

14 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 14 บ้านแม่เต๊ียะใต้ สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

15 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 15 บ้านคะนาอัน สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

รวมท้ังส้ิน 233 โครงการ

บัญชีสถานะโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ของจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

โครงการ/รายการ

สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยร่วมด าเนินการ

วงเงิน

ตามมติ ครม.

ล้านบาท

 วงเงิน

ส านักงบประมาณ

อนุมัติ (บาท)
เดือนท่ีส้ินสุด

สัญญา

สถานะของโครงการ



 วงเงินก่อหน้ี  เหลือจ่ายจาก 
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16 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 16 บ้านบน สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

17 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 17 บ้านหาดนาค สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

18 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 18 บ้านพุทธนิมิตร สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            -                     1

19 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 19 บ้านชาววัง สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

20 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 20 บ้านเด่นตะวันใต้ สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

21 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 21 บ้านแท่นดอกไม้

ใต้

สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

3 อ าเภอเชียงดาว 1,710,000        1,121,200.00      4 0 3 1,121,200.00    

1 ขุดลอกหนองปู่สาม บ้านห้วยโจ้ หมู่ท่ี 4 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.3490 320,000            320,000              พ.ย.63 1 320,000.00        

2 ขุดลอกฝายแพะ บ้านสบคาบ หมู่ท่ี 6 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.0470 43,400              1

3 ขุดลอกหนองช้างมูบ บ้านสบอ้อ หมู่ท่ี 7 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.4370 400,700            400,700              พ.ย.63 1 400,700.00        

4 ขุดลอกล้าน ้าแตง บ้านใหม่ หมู่ท่ี 1 ถึงบ้านหลวง หมู่ท่ี 4 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2550 233,700            1

5 ขุดลอกล้าน ้าคลอง บ้านวังมะริว หมู่ท่ี 2 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.3400 311,700            1

6 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (จ้านวน 2 บ่อ) บ้านหลวง หมู่ท่ี 4 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.3280 300,500            300,500              พ.ย.63 1 300,500.00        

7 ขุดลอกฝายบ้านแม่อ้อใน หมู่ท่ี 8 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่  ทต.แม่นะ 0.1000 100,000            100,000              ต.ค.63 1 100,000.00        

4 อ าเภอไชยปราการ 4,805,300        4,805,300.00      -                10 0 0 4,805,300.00    

1 ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าดิบประปาหมู่บ้าน บ้านเด่น หมู่ท่ี 1 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่  ทต.ไชยปราการ 0.4999 499,900            499,900              -                 ต.ค.63 1 499,900.00        

2 ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าดิบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ท่ี

 2

หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่  ทต.ไชยปราการ 0.4999 499,900            499,900              -                 ต.ค.63 1 499,900.00        

3 ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าดิบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว 

หมู่ท่ี 3

หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่  ทต.ไชยปราการ 0.4999 499,900            499,900              -                 ต.ค.63 1 499,900.00        

4 ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าดิบประปา บ้านแม่ขิ หมู่ท่ี 1 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่  ทต.ไชยปราการ 0.4999 499,900            499,900              -                 ต.ค.63 1 499,900.00        

5 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ท่ี 2 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่  ทต.ไชยปราการ 0.4360 435,500            435,500              -                 ต.ค.63 1 435,500.00        

6 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านอินทาราม หมู่ท่ี 4 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่  ทต.ไชยปราการ 0.3739 373,900            373,900              -                 ต.ค.63 1 373,900.00        

7 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านทรายขาว หมู่ท่ี 7 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่  ทต.ไชยปราการ 0.4998 499,800            499,800              -                 ต.ค.63 1 499,800.00        

8 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านดงป่าสัก หมู่ท่ี 9 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่  ทต.ไชยปราการ 0.4998 499,800            499,800              -                 ต.ค.63 1 499,800.00        

9 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านด้ง หมู่ท่ี 17 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่  ทต.ไชยปราการ 0.4973 497,300            497,300              -                 ต.ค.63 1 497,300.00        

10 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านศรีดงเย็น ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ทต.ไชยปราการ 0.4994         499,400            499,400              -                 ต.ค.63 1 499,400.00        
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5 อ าเภอดอยเต่า 7,166,600        6,955,100.00      211,500         14 0 0 6,955,100.00    

1 ขุดลอกอ่างเก็บ บ้านดงมะนะ หมู่ท่ี 6 ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2290 210,200            210,200              พ.ย.63 1 210,200.00        

2 ขุดอ่างเก็บน ้าแก้มลิง สถานีสูบน ้าพลังไฟฟ้า บ้านห้วยริน 

หมู่ท่ี 6

บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2550 233,700            233,700              พ.ย.63 1 233,700.00        

3 ขุดลอกสระเก็บน ้า บ้านแอ่นใหม่ หมู่ท่ี 2 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.0630 58,400              58,400                พ.ย.63 1 58,400.00          

4 ขุดลอกขยายสระเก็บน ้า บ้านห้วยริน หมู่ท่ี 6 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.5610 514,300            302,800.00          211,500.00      พ.ย.63 1 302,800.00        

5 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 1 บ้านถ่ินส้าราญ

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            

6 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 2 บ้านไร่

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            

7 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 3 บ้านดอยเต่า

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            

8 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 4 บ้านฉิมพลี

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            

9 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ทก

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            

10 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 6 บ้านสันป่าด้า

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            

11 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 7 บ้านสันติสุข

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            

12 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 8 บ้านผาจุก

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            

13 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 9 บ้านทุ่งคอกช้าง

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            

14 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 10 บ้านดอยเต่าใต้

ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ อบต.ดอยเต่า 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000            
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6 อ าเภอดอยสะเก็ด 4,523,900        4,450,000.00      73,900           10 0 0 4,450,000.00    

1 ขยายเขตประปา บ้านทุ่งยาว หมู่ท่ี 8 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  ทต.ป่าป้อง 0.0990 99,000              99,000                -                 ต.ค.63 1 99,000.00          

2 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหา

อุทกภัย อ่างเก็บน ้าหนองผ้า บ้านแม่หวาน หมู่ท่ี 3

ป่าเม่ียง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  ทต.ป่าเม่ียง 0.4900 485,900            453,000              32,900            พ.ย.63 1 453,000.00        

3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งกุ่ม หมู่ท่ี 4 ป่าเม่ียง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  ทต.ป่าเม่ียง 0.4900 490,000            450,000              40,000            พ.ย.63 1 450,000.00        

4 โครงการปรับปรุงระบบประปา (โดยการก่อสร้างถังเก็บน ้า

ใส) ขนาด 42 ลูกบาศก์เมตร บ้านใต้ร้อง หมู่ท่ี 5

ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  ทต.ป่าป้อง 0.2290 229,000            228,000              1,000             พ.ย.63 1 228,000.00        

5 โครงการจ้างเหมาขุดลอกล้าเหมืองสายแม่ดอกแดง - เขต

ติดต่อต้าบลสง่าบ้าน

ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  ทต.ป่าป้อง 0.1450 145,000            145,000              -                 ธ.ค.63 1 145,000.00        

6 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

บ้านแพะแม่คือ

แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ทต.แม่คือ 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000.00        

7 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

บ้านแม่คือ

แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ทต.แม่คือ 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000.00        

8 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

บ้านสันต้นแหน

แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ทต.แม่คือ 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000.00        

9 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

บ้านสันต้นแหนใต้

แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ทต.แม่คือ 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000.00        

10 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

บ้านป่าเสร้า - หนองงู

แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ทต.แม่คือ 0.6150         615,000            615,000              ธ.ค.63 1 615,000.00        

7 อ าเภอดอยหล่อ 2,731,800        1,110,700.00      442,500         4 0 4 1,110,700.00    

1 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ (บ่อ สปก.) บ้านโทกเสือ หมู่ท่ี 

18

ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2200 220,000            0 1

2 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ท่ี 21 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.0910 84,100              0 1

3 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ บ้านดอยหล่อ หมู่ท่ี 6 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.3670 336,600            0 1

4 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า สปก. (อ่างลุงเมือง) บ้านหนองเหียง หมู่

ท่ี 2

สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1930 177,500            177,500              พ.ย.63 1 177,500            

5 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า สปก. บ้านหนองเหียง หมู่ท่ี 2 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2980 272,700            272,700              พ.ย.63 1 272,700            

6 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ (อ่างแฝดลูกเล็ก) หมู่ท่ี 8 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่  ทต.ยางคราม 0.7500 573,100            343,500.00          229,600.00      ธ.ค.63 1 343,500.00        
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7 ขุดลอกคลองห้วยทัง บ้านโป่งจ้อ หมู่ท่ี 7 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่  ทต.สันติสุข 0.5710 537,900            -                     1

8 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า สปก. (ซอยคริสเตียน) บ้านใหม่หนอง

หอย หมู่ท่ี 6

สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.5790 529,900            317,000.00          212,900.00      ธ.ค.63 1 317,000.00        

8 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 451,900           451,878.00         22                 1 0 0 451,878.00       

1 ขุดลอกตะกอนหน้าฝายแม่ต่ืน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 0.4900 451,900            451,878.00          22.00             ธ.ค.63 1 451,878.00        

9 อ าเภอฝาง 1,175,600        373,000.00         1,000            1 0 2 373,000.00       

1 ขุดลอกหนองน ้าทุ่งป่าหวาย บ้านห้วยงูใน หมู่ท่ี 5 สันทราย ฝาง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.3600 330,200            0 1

2 ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยต้นผึ ง บ้านท่าหัด หมู่ท่ี 4 โป่งน ้าร้อน ฝาง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.4080 374,000            373,000.00          1,000.00         พ.ย.63 1 373,000.00        

3 ขุดลอกแหล่งน ้าห้วยส้าน บ้านต้นผึ งใต้ หมู่ท่ี 7 โป่งน ้าร้อน ฝาง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.5150 471,400            1

10 อ าเภอพร้าว 10,233,800       9,976,500.00      257,300         27 0 0 9,976,500.00    

1 เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านสันขวาง หมู่ท่ี 3 น ้าแพร่ พร้าว เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่ 0.2083 200,000            198,400.00          1,600.00         พ.ย.63 1 198,400.00        

2 เจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค บ้านน ้าแพร่ หมู่ท่ี 4 น ้าแพร่ พร้าว เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่ 0.2066 200,000            198,400.00          1,600.00         พ.ย.63 1 198,400.00        

3 ขุดลอกฝายหลวง หมู่ท่ี 1 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่  อบต.แม่แวน 0.1550 131,100            127,900.00          3,200.00         พ.ย.63 1 127,900.00        

4 ขุดดินขยายสระน ้าการเกษตรบ้านเหล่า หมู่ท่ี 3 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่  อบต.แม่แวน 0.0450 41,400              41,400                พ.ย.63 1 41,400.00          

5 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ บ้านแม่พวก หมู่ท่ี 7 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่  อบต.แม่แวน 0.0520 44,400              44,400                พ.ย.63 1 44,400.00          

6 ขุดลอกล้าเหมืองทุ่งน้อย หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่  ทต.บ้านโป่ง 0.3000 82,600              82,600                พ.ย.63 1 82,600.00          

7 ก่อสร้างฝายทดน ้า (เหมืองทุ่งน้อย) เช่ือมบ้านดงหลวง หมู่ท่ี

 3

บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่  ทต.บ้านโป่ง 0.3000 30,400              30,400                พ.ย.63 1 30,400.00          

8 ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านแม่ป๋ัง (ถังไฟเบอร์

กลาส 4 ลูก)

แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่  ทต.แม่ป๋ัง 0.4000 368,400            368,400              ม.ค.64 1 368,400            

9 ขุดลอกหน้าฝายห้วยลึก บ้านไชยงาม หมู่ท่ี 9 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1630 149,600            149,600              พ.ย.63 1 149,600.00        

10 ขุดลอกสระน ้าบ้านหนองบัว (หนองใต้) บ้านหนองบัว หมู่ท่ี

 6

แม่แวน พร้าว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.3030 278,100            278,100              พ.ย.63 1 278,100.00        

11 ขุดลอกสระน ้าข้างวัดแม่แวน บ้านแม่แวน หมู่ท่ี 5 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2380 218,300            218,300              พ.ย.63 1 218,300.00        

12 ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยน ้าฮาก บ้านท่ามะเก๋ียง หมู่ท่ี 15 สันทราย พร้าว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1660 151,900            151,900              พ.ย.63 1 151,900.00        

13 ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยโล๊ะ บ้านห้วยส้าน หมู่ท่ี 1 สันทราย พร้าว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.3770 345,100            345,100              พ.ย.63 1 345,100.00        

14 ขุดลอกสระน ้าอ่างโป่ง บ้านหนองครก หมู่ท่ี 10 สันทราย พร้าว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2350 215,200            215,200              พ.ย.63 1 215,200.00        

15 หนองแสลป บ้านสันคะมอก หมู่ท่ี 1 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.4200 385,300            385,300              พ.ย.63 1 385,300.00        
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16 ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยโป่งเย็น (จ้านวน 2 สระ) บ้านโป่ง

เย็น หมู่ท่ี 13

สันทราย พร้าว เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.6270 627,000            376,100              250,900.00      ม.ค.64 1 376,100.00        

17 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยงู แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

18 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 2 บ้านประดู่ แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

19 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 3 บ้านแม่แพง แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

20 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 4 บ้านสบป๋ัง แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

21 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 6 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

22 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยทราย แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

23 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 10 บ้านศรีประดู่ แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

24 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 11 บ้านโป่งบัวบาน แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

25 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 12 บ้านผาแดง แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

26 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ป๋ัง และ 

หมู่ท่ี 13 บ้านเฉลิมราช

แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

27 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 14 บ้านสันติสุข แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ทต.แม่ป๋ัง 0.6150         615,000            615,000              พ.ย.63 1 615,000            

11 อ าเภอแม่แจ่ม 9,695,400        9,355,336.88      28,363           32 0 1 9,355,336.88    

1 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกอกน้อย หมู่ท่ี 8 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.ปางหินฝน 0.3150 315,000            315,000              พ.ย.63 1 315,000.00        

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แฮใต้ หมู่ท่ี 9 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.ปางหินฝน 0.3150 315,000            315,000              พ.ย.63 1 315,000.00        

3 ซ่อมแซมระบบท่อประปา บ้านแม่หงาน หมูท่ี 1 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.ปางหินฝน 0.1490 149,000            149,000              ต.ค.63 1 149,000.00        

4 เจาะบ่อบาดาล บ้านผานัง หมู่ท่ี 2 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  ทต.ท่าผา 0.3298 320,900            318,400.00          2,500.00         ธ.ค.63 1 318,400.00        

5 เจาะบ่อบาดาล บ้านเหล่า หมู่ท่ี 3 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  ทต.ท่าผา 0.3298 320,900            318,400.00          2,500.00         ธ.ค.63 1 318,400.00        

6 เจาะบ่อบาดาล บ้านป่าแดด หมู่ท่ี 4 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  ทต.ท่าผา 0.3298 320,900            318,400.00          2,500.00         ธ.ค.63 1 318,400.00        

7 เจาะบ่อบาดาล บ้านทัพ หมู่ท่ี 5 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  ทต.ท่าผา 0.3298 320,900            318,400.00          2,500.00         ธ.ค.63 1 318,400.00        

8 เจาะบ่อบาดาล บ้านยางหลวง หมู่ท่ี 6 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  ทต.ท่าผา 0.3298 320,900            318,400.00          2,500.00         ธ.ค.63 1 318,400.00        

9 เจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยไห หมู่ท่ี 7 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  ทต.ท่าผา 0.3298 320,900            318,400.00          2,500.00         ธ.ค.63 1 318,400.00        

10 เจาะบ่อบาดาล บ้านนาเรือน หมู่ท่ี 9 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  ทต.ท่าผา 0.3298 320,900            318,400.00          2,500.00         ธ.ค.63 1 318,400.00        
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11 เจาะบ่อบาดาล บ้านไร่ หมู่ท่ี 10 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  ทต.ท่าผา 0.3298 320,900            318,400.00          2,500.00         ธ.ค.63 1 318,400.00        

12 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า บ้านนากลาง หมู่ท่ี 2 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่ศึก 0.2000 174,500            174,500              ธ.ค.63 1 174,500.00        

13 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า บ้านนาฮ่อง หมู่ท่ี 5 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่ศึก 0.1900 171,700            171,700              ธ.ค.63 1 171,700.00        

14 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า บ้านนาฮ่องใต้ หมู่ท่ี 10 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่ศึก 0.1800 161,600            161,600              ธ.ค.63 1 161,600.00        

15 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า บ้านสบแม่สะต๊อบ หมู่ท่ี 13 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่ศึก 0.2000 174,500            174,500              ธ.ค.63 1 174,500.00        

16 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า บ้านโป่งขนุน หมู่ท่ี 15 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่ศึก 0.2600 230,100            230,100              ธ.ค.63 1 230,100.00        

17 เจาะบ่อบาดาลและถังเก็บน ้าพร้อมหอถัง บ้านนาฮ่อง หมู่ท่ี

 5

แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่ศึก 0.4975 497,300            497,300              ม.ค.64 1 497,300.00        

18 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา) บ้านสบแม่

รวม หมู่ท่ี 1

แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่นาจร 0.4620 461,300            455,936.88          5,363.12         พ.ย.63 1 455,936.88        

19 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา) บ้านแม่แฮ

เหนือ หมู่ท่ี 3

แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่นาจร 0.4000 397,700            397,700              พ.ย.63 1 397,700.00        

20 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา) บ้านแม่มุ 

หมู่ท่ี 4

แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่นาจร 0.4000 396,100            396,100              พ.ย.63 1 396,100.00        

21 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา) บ้านแม่

มะลอ หมู่ท่ี 9

แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่นาจร 0.4000 396,100            396,100              พ.ย.63 1 396,100.00        

22 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา) บ้านสบขอ

 หมู่ท่ี 11

แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.แม่นาจร 0.4000 397,000            397,000              พ.ย.63 1 397,000.00        

23 ก่อสร้างฝายน ้าล้นก่ึงถาวรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขี มูก

 หมู่ท่ี 1

บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.บ้านทับ 0.1480 148,000            148,000              พ.ย.63 1 148,000.00        

24 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยหนามแด้ บ้านไร่ หมู่ท่ี 10 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1910 175,300            175,300              พ.ย.63 1 175,300.00        

25 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าผานัง บ้านผานัง หมู่ท่ี 2 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.3400 311,700            0 1

26 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านยางหลวง บ้านยางหลวง หมู่ท่ี 6 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.0560 51,900              51,900                พ.ย.63 1 51,900.00          

27 ขุดอ่างเก็บน ้า บ้านกอกน้อย หมู่ท่ี 8 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.ปางหินฝน 0.1270 127,000            127,000              ต.ค.63 1 127,000.00        

28 ก่อสร้างแท็งก์เก็บน ้า บ้านแม่ตูม หมู่ท่ี 4 ขนาดความกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.ปางหินฝน 0.1030 89,700              89,700                ต.ค.63 1 89,700.00          
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29 ก่อสร้างแท็งก์เก็บน ้า บ้านกองบอด (หย่อมบ้านสันปูเลย) 

หมู่ท่ี 11 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 

1.50 เมตร

ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.ปางหินฝน 0.1200 103,300            103,300              ต.ค.63 1 103,300.00        

30 ก่อสร้างแท็งก์เก็บน ้า บ้านพุยใต้ หมู่ท่ี 12 ขนาดความกว้าง

 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.ปางหินฝน 0.0950 79,400              79,400                ต.ค.63 1 79,400.00          

31 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพุยใต้ หมู่ท่ี 12 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  อบต.ปางหินฝน 0.5750 575,000            572,000.00          3,000.00         ธ.ค.63 1 572,000.00        

32 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชี

นวัตกรรมไทย รหัส 01020004 หมู่ท่ี 10 บ้านนาฮ่องใต้

แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ อบต. แม่ศึก 0.6150         615,000            615,000              ม.ค.64 1 615,000            

33 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชี

นวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 5 บ้านนาฮ่อง

แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ อบต. แม่ศึก 0.6150         615,000            615,000              ม.ค.64 1 615,000            

12 อ าเภอแม่แตง 901,300           568,900.00         332,400         2 0 0 568,900.00       

1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี 9 ขี เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2720 249,300            249,000.00          300.00            พ.ย.63 1 249,000.00        

2 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าแม่มาลัย บ้านปงแสนทอง หมู่ท่ี 11 ขี เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.6520 652,000            319,900.00          332,100.00      ธ.ค.63 1 319,900.00        

13 อ าเภอแม่ริม 5,461,500        3,668,300.00      54,000           12 0 5 3,668,300.00    

1 โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน ้า คสล. หมู่ท่ี 2 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่  อบต.แม่สา 0.4930 491,700            491,700              ธ.ค.63 1 491,700.00        

2 โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านห้วย

น ้าริน หมู่ท่ี 3

ขี เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่  ทต.ขี เหล็ก 0.5000 499,800            499,800              ธ.ค.63 1 499,800.00        

3 โครงการปรับปรุงถังเก็บน ้าใส คสล. บ้านห้วยน ้าริน หมู่ท่ี 3 ขี เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่  ทต.ขี เหล็ก 0.5000 493,000            493,000              ธ.ค.63 1 493,000            

4 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งแยงใน หมู่

ท่ี 1

 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่  อบต.โป่งแยง 0.4990 496,800            496,800              ธ.ค.63 1 496,800.00        

5 โครงการขุดลอกหนองน ้าหนองอาบช้าง หมู่ 1 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่  ทต.สันโป่ง 0.4350 435,000            411,000.00          24,000.00       ต.ค.63 1 411,000.00        

6 ปรับปรุงท่อส่งน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองอาบช้าง หมู่ท่ี 1 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่  ทต.สันโป่ง 0.4500 210,000            210,000              ต.ค.63 1 210,000.00        

7 โครงการปรับปรุงท่อส่งน ้าประปาหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ 9 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่  ทต.สันโป่ง 0.3370 337,000            337,000              ต.ค.63 1 337,000.00        
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8 โครงการขุดลอกล้าเหมืองป้าน (สายย่อยล้าเหมืองล้อง) 

บ้านสันโป่ง หมู่ท่ี 3 - บ้านใหม่ หมู่ท่ี 8

สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่  ทต.สันโป่ง 0.2170 217,000            205,000.00          12,000.00       ต.ค.63 1 205,000.00        

9 โครงการขุดลอกล้าเหมืองป้าน (สายย่อยล้าเหมืองล้อง) 

บ้านดง หมู่ท่ี 5 - บ้านดงเหนือ หมู่ท่ี 9

สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่  ทต.สันโป่ง 0.0570 57,000              54,000.00            3,000.00         ต.ค.63 1 54,000.00          

10 โครงการขุดลอกล้าเหมืองกลาง  บ้านธรินภรณ์ หมู่ 2 บ้าน

หนองอาบช้าง หมู่ 1

สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่  ทต.สันโป่ง 0.0940 94,000              89,000.00            5,000.00         ต.ค.63 1 89,000.00          

11 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 ต้าบลแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่

แม่สา แม่ริม เชียงใหม่  อบต.แม่สา 0.2458 245,800            0 1

12 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 3 ต้าบลแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่

แม่สา แม่ริม เชียงใหม่  อบต.แม่สา 0.2458 245,800            0 1

13 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 ต้าบลแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่

แม่สา แม่ริม เชียงใหม่  อบต.แม่สา 0.2458 245,800            0 1

14 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 5 ต้าบลแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่

แม่สา แม่ริม เชียงใหม่  อบต.แม่สา 0.2458 245,800            0 1

15 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า บ้านศรีวารี หมู่ท่ี 9 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1740 174,000            169,000.00          5,000.00         พ.ย.63 1 169,000.00        

16 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า บ้านขี เหล็กน้อย หมู่ท่ี 1 ขี เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2170 217,000            212,000.00          5,000.00         พ.ย.63 1 212,000.00        

17 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า บ้านอ้อย หมู่ท่ี 1 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.7560 756,000            1

14 อ าเภอแม่วาง 13,964,200       12,495,552.12     678,448         23 0 4 12,495,552.12   

1 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดหินทิ ง

 ห้วยจักแต๊ (จุดท่ี 1) ขนาดฐานสันฝายกว้าง 3 ม. ยาว 9 ม.

 สูง 1.50 ม. หย่อมบ้านท่าธาร หมู่ท่ี 9 บ้านสันปูเลย

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่  อบต.ดอนเปา 0.0720 65,100              0 1

2 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดหินทิ ง

 ห้วยจักแต๊ (จุดท่ี 2) ขนาดฐานสันฝาย กว้าง 3 ม. ยาว 9 

ม. สูง 1.50 ม. หย่อมบ้านท่าธาร หมู่ท่ี 9 บ้านสันปูเลย

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่  อบต.ดอนเปา 0.0720 65,100              0 1

3 ขุดลอกล้าเหมืองเหล่า ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่  อบต.ทุ่งป๊ี 0.2140 214,000            210,000.00          4,000.00         พ.ย.63 1 210,000.00        

4 เจาะบ่อบาดาล ม.5 ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่  อบต.ทุ่งป๊ี 0.3300 330,000            121,807.18          208,192.82      พ.ย.63 1 121,807.18        

5 เจาะบ่อบาดาล ม.6 ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่  อบต.ทุ่งป๊ี 0.3300 330,000            0 1

6 เจาะบ่อบาดาล ม.7 ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่  อบต.ทุ่งป๊ี 0.3300 330,000            0 1
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7 เจาะบ่อบาดาล ม.11 ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่  อบต.ทุ่งป๊ี 0.3300 330,000            178,739.54          151,260.46      พ.ย.63 1 178,739.54        

8 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 11 บ้านทุ่งป่าคาเหนือ

ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ทุ่งป๊ี 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

9 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 3  บ้านพันตน

ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ทุ่งป๊ี 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

10 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 4  บ้านกลางดง

ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ทุ่งป๊ี 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

11 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 5  บ้านทุ่งป๊ี

ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ทุ่งป๊ี 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

12 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 6  บ้านนาทราย

ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ทุ่งป๊ี 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

13 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 7  บ้านแพะประทาน

ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ทุ่งป๊ี 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

14 การจัดระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย  

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 5 บ้านสารภี

ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ทุ่งรวงทอง 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

15 การจัดระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ท่ี 8 บ้านดอนปิน

ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ทุ่งรวงทอง 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

16 โครงการติดตั งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า สมาร์ทเพียวคอม

แพ็ค หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งศาลา

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ดอนเปา 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

17 โครงการติดตั งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า สมาร์ทเพียวคอม

แพ็ค หมู่ท่ี 2 บ้านเหล่าป่าฝาง

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ดอนเปา 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

18 โครงการติดตั งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า สมาร์ทเพียวคอม

แพ็ค หมู่ท่ี 5 บ้านป่าติ ว

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ดอนเปา 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

19 โครงการติดตั งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า สมาร์ทเพียวคอม

แพ็ค หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยเนียม

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ดอนเปา 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

20 โครงการติดตั งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า สมาร์ทเพียวคอม

แพ็ค หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่สวรรค์

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ดอนเปา 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        
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21 โครงการติดตั งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า สมาร์ทเพียวคอม

แพ็ค หมู่ท่ี 8 บ้านริมขาน

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ดอนเปา 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

22 โครงการติดตั งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า สมาร์ทเพียวคอม

แพ็ค หมู่ท่ี 9 บ้านสันปูเลย

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ดอนเปา 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

23 โครงการติดตั งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า สมาร์ทเพียวคอม

แพ็ค หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยแก้ว

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ อบต.ดอนเปา 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

24 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก

แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ อบต.แม่วิน 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

25 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ 6 บ้านแม่มูต

แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ อบต.แม่วิน 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

26 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน

แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ อบต.แม่วิน 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

27 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

รหัส 01020004 บ้านห้วยโป่ง หมู่ท่ี 11 (จุดท่ี 2)

แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ อบต.แม่วิน 0.6150         615,000            599,250.27          15,749.73       ต.ค.63 1 599,250.27        

15 อ าเภอแม่ออน 1,038,400        1,035,500.00      2,900            5 0 0 1,035,500.00    

1 โครงการก่อสร้างฝายทดน ้าเข้าสู่ล้าเหมืองทุ่งแม่คะแมว แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่  อบต.แม่ทา 0.5000 500,000            499,000.00          1,000.00         ธ.ค.63 1 499,000.00        

2 โครงการก่อสร้างฝายทดน ้าเข้าสู่ล้าเหมืองทุ่งเสื อบ้านล่าง แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่  อบต.แม่ทา 0.5000 500,000            499,000.00          1,000.00         ธ.ค.63 1 499,000.00        

3 เป่าล้างบ่อบาดาลและทดสอบปริมาณน ้าบาดาล หมู่ท่ี 1 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่  อบต.ทาเหนือ 0.0129 12,800              12,500.00            300.00            ต.ค.63 1 12,500.00          

4 เป่าล้างบ่อบาดาลและทดสอบปริมาณน ้าบาดาล หมู่ท่ี 2 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่  อบต.ทาเหนือ 0.0129 12,800              12,500.00            300.00            ต.ค.63 1 12,500.00          

5 เป่าล้างบ่อบาดาลและทดสอบปริมาณน ้าบาดาล หมู่ท่ี 3 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่  อบต.ทาเหนือ 0.0129 12,800              12,500.00            300.00            ต.ค.63 1 12,500.00          

16 อ าเภอแม่อาย 430,300           -                    -                0 0 2 -                  

1 ขุดลอกหนองหัววัง บ้านใหม่หมอกจ๋าม หมู่ท่ี 8 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2870 263,400            0 1

2 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านแม่ฮ่าง (บ่อท่ี 1) บ้านแม่ฮ่าง หมู่ท่ี 6 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1820 166,900            0 1

17 อ าเภอเวียงแหง 270,800           -                    -                0 0 1 -                  

1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า บ้านแม่แพม หมู่ท่ี 8

(หน่วยงานขอยกเลิกสัญา/ยกเลิกโครงการ)

เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2950 270,800            พ.ย.63 1
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18 อ าเภอสะเมิง 2,420,800        522,300.00         -                4 0 8 522,300.00       

1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า บ้านหาดส้มป่อย หมู่ท่ี 7 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่  อบต.แม่สาบ 0.1000 41,000              41,000                ต.ค.63 1 41,000.00          

2 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านยั งเมิน หมู่ท่ี 3 ยั งเมิน สะเมิง เชียงใหม่  อบต.ยั งเมิน 0.1200 119,900            119,900              พ.ย.63 1 119,900.00        

3 ขุดลอกฝายบ้านอังคาย และล้าน ้าแม่ขาน บ้านอังคาย หมู่ท่ี

 4

ยั งเมิน สะเมิง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1700 155,800            0 1

4 ขุดลอกฝายนาห้าบาท และล้าน ้าแม่สะเมิง บ้านทรายมูล 

หมู่ท่ี 5

สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1270 116,800            0 1

5 ขุดลอกฝายกองอาง และล้าน ้าแม่สาบ บ้านแม่สาบ หมู่ท่ี 1 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1060 97,400              0 1

6 ขุดลอกฝายนาเฟิอง และล้าน ้าแม่สาบ บ้านแม่สาบ หมู่ท่ี 1 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.1770 162,300            0 1

7 ขุดลอกฝายนาผ้าขาว และล้าน ้าแม่สาบ บ้านแม่สาบ หมู่ท่ี 1 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.0910 83,400              0 1

8 ขุดลอกฝายน ้าแม่ขาน บ้านใหม่ประชาช่ืน หมู่ท่ี 8 ยั งเมิน สะเมิง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2040 187,000            0 1

9 ขุดลอกสระเก็บน ้าบ้านอังคาย หมู่ท่ี 4 ยั งเมิน สะเมิง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.0770 70,500              70,500                พ.ย.63 1 70,500.00          

10 ขุดลอกสระเก็บน ้าห้วยช้างเหล็ก บ้านแม่ขาน หมู่ท่ี 1 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.3170 290,900            290,900              พ.ย.63 1 290,900.00        

11 ขุดลอกอ่างห้วยช้างเหล็ก บ้านแม่ขาน หมู่ท่ี 1 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่  อบต.แม่สาบ 0.8000 604,900            1

12 ขุดลอกฝายบ้านแม่โต๋ และล้าน ้าแม่โต๋ หมู่ท่ี 2 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.5360 490,900            1

19 อ าเภอสันก าแพง 1,886,900        1,486,900.00      -                5 0 2 1,486,900.00    

1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกลางใต้ หมู่

ท่ี 6

สันกลาง สันก้าแพง เชียงใหม่  ทต.สันกลาง 0.4000 400,000            400,000              ธ.ค.63 1 400,000.00        

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 สันกลาง สันก้าแพง เชียงใหม่  ทต.สันกลาง 0.2000 200,000            0 1

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 6 สันกลาง สันก้าแพง เชียงใหม่  ทต.สันกลาง 0.2000 200,000            0 1

4 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น บ้านใหม่ หมู่ท่ี 2 ร้องวัวแดง สันก้าแพง เชียงใหม่  อบต.ร้องวัวแดง 0.2050 205,000            205,000              ธ.ค.63 1 205,000.00        

5 โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้น บ้านใหม่ หมู่ท่ี 2 ร้องวัวแดง สันก้าแพง เชียงใหม่  อบต.ร้องวัวแดง 0.2000 200,000            200,000              ธ.ค.63 1 200,000.00        

6 โครงการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล หมู่ท่ี 3 ห้วยทราย สันก้าแพง เชียงใหม่  ทต.ห้วยทราย 0.2639 263,900            263,900              พ.ย.63 1 263,900.00        

7 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าหนองเงือก บ้านแม่ตาด หมู่ท่ี 1 ห้วยทราย สันก้าแพง เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.4180 418,000            418,000              ธ.ค.63 1 418,000.00        



 วงเงินก่อหน้ี  เหลือจ่ายจาก 

PO

ผลเบิกจ่าย

ต าบล อ าเภอ จังหวัด แล้วเสร็จ/

เบิกจ่ายแล้ว

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยกเลิก

โครงการ

โครงการ/รายการ

สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยร่วมด าเนินการ

วงเงิน

ตามมติ ครม.

ล้านบาท

 วงเงิน

ส านักงบประมาณ

อนุมัติ (บาท)
เดือนท่ีส้ินสุด

สัญญา

สถานะของโครงการ

20 อ าเภอสันทราย 240,000           240,000.00         -                1 0 0 240,000.00       

1 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่  ทต.หนองหาร 0.2400 240,000            240,000.00          ต.ค.63 1 240,000.00        

21 อ าเภอสันป่าตอง 1,442,600        428,180.00         117,720         1 0 4 428,180.00       

1 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าตัน ม.4 ต.สันกลาง สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่  อบต.สันกลาง 0.2500 250,000            1

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2 บ้านแม่กุ้งบก สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่  อบต.สันกลาง 0.2500 250,000            1

3 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่ห้วยส้ม หมู่ท่ี 9 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.2000 196,700            1

4 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่กุ้งบก หมู่ท่ี 2 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.2000 200,000            1

5 เจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งเสี ยว หมู่ท่ี 3 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่  ทต.บ้านกลาง 0.5469 545,900            428,180.00          117,720.00      ธ.ค.63 1 428,180.00        

22 อ าเภอสารภี 343,900           343,900.00         -                2 0 0 343,900.00       

1 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ยางเนิ ง สารภี เชียงใหม่  ทต.ยางเนิ ง 0.1500 149,900            149,900              พ.ย.63 1 149,900.00        

2 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 สารภี สารภี เชียงใหม่  ทต.ยางเนิ ง 0.2500 194,000            194,000              พ.ย.63 1 194,000.00        

23 อ าเภอหางดง 1,542,300        1,337,000.00      205,300         8 0 0 1,337,000.00    

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแสนตอ หมู่ท่ี 6 น ้าแพร่พัฒนา หางดง เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่พัฒนา 0.4500 450,000            386,000.00            64,000.00         ต.ค.63 1 386,000.00          

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าไม้ลุง หมู่ท่ี 7 น ้าแพร่พัฒนา หางดง เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่พัฒนา 0.4500 450,000            386,000.00            64,000.00         ต.ค.63 1 386,000.00          

3 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า ล้าน ้าแม่ท่าช้าง หมู่ท่ี 2 น ้าแพร่ หางดง เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่ 0.1323 132,300            131,000.00            1,300.00           ต.ค.63 1 131,000.00          

4 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเวียงด้ง หมู่ท่ี 11 น ้าแพร่ หางดง เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่พัฒนา 0.4500 450,000            386,000.00            64,000.00         ต.ค.63 1 386,000.00          

5 เป่าล้างบ่อบาดาล บ้านศาลา หมู่ท่ี 2 น ้าแพร่ หางดง เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่พัฒนา 0.0300 15,000              12,000.00             3,000.00           ต.ค.63 1 12,000.00            

6 เป่าล้างบ่อบาดาล บ้านแพะขวาง หมู่ท่ี 3 น ้าแพร่ หางดง เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่พัฒนา 0.0300 15,000              12,000.00             3,000.00           ต.ค.63 1 12,000.00            

7 เป่าล้างบ่อบาดาล บ้านแสนตอ หมู่ท่ี 6 น ้าแพร่ หางดง เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่พัฒนา 0.0300 15,000              12,000.00             3,000.00           ต.ค.63 1 12,000.00            

8 เป่าล้างบ่อบาดาล บ้านดอยถ ้า หมู่ท่ี 9 น ้าแพร่ หางดง เชียงใหม่  ทต.น ้าแพร่พัฒนา 0.0300 15,000              12,000.00             3,000.00           ต.ค.63 1 12,000.00            

24 อ าเภออมก๋อย 1,137,000        1,137,000.00      -                4 0 0 1,137,000.00    

1 โครงการปรับปรุงวางท่อประปา ขนาด 4 นิ ว ชั น 13.5 มม.

 บ้านหลิม หมู่ท่ี 1

อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่  ทต.อมก๋อย 0.4890 487,900            487,900              ธ.ค.63 1 487,900.00        

2 เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน ้า บ้านดง 

หมู่ท่ี 9

อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่  ทต.อมก๋อย 0.4000 389,300            389,300              ธ.ค.63 1 389,300.00        

3 ก่อสร้างระบบสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านดง หมู่ท่ี 9 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่  ทต.อมก๋อย 0.2500 244,700            244,700              ธ.ค.63 1 244,700.00        

4 ปรับปรุงท่อน ้าประปา บ้านดง หมู่ท่ี 9 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่  ทต.อมก๋อย 0.0152 15,100              15,100                -                 ต.ค.63 1 15,100.00          



 วงเงินก่อหน้ี  เหลือจ่ายจาก 

PO

ผลเบิกจ่าย
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สัญญา

สถานะของโครงการ

25 อ าเภอฮอด 685,600           685,600.00         -                2 0 0 685,600.00       

1 ขุดลอกสระเก็บน ้า (สาธารณะ) บ้านหลังท่อ หมู่ท่ี 1 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.4930 451,900            451,900              พ.ย.63 1 451,900            

2 ขุดสระกักเก็บน ้า (ดอยอุปแก้ว) บ้านแพะดินแดง หมู่ท่ี 2 ฮอด ฮอด เชียงใหม่  อบจ.เชียงใหม่ 0.2550 233,700            233,700              พ.ย.63 1 233,700            

87,661,800.00   73,031,747.00     2,405,353.00  192 0 41 73,031,747.00   

อนุมัติคร้ังท่ี 1 38,464,100     จ้านวน  152 โครงการ

อนุมัติคร้ังท่ี 2 6,878,300       จ้านวน   12  โครงการ

อนุมัติคร้ังท่ี 3 42,319,400     จ้านวน  69  โครงการ

87,661,800    จ านวน  233 โครงการ

ยกเลิกโครงการ 12,224,700    จ้านวน 41 โครงการ



ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

อ ำเภอจอมทอง 2,918,300         

1 โครงการขุดลอกเปิดทางน ้าล้าน ้าแม่เต๊ียะ (หน้าฝายชลประทาน) บ้าน
เชิงดอย หมู่ท่ี 3

สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.5000 458,300              ทต.สบเต๊ียะ การขออนุญาตใช้พื นท่ียังไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ขุดลอกเพ่ือดูแลและรักษาสภาพล้าน ้า พ.ศ. 2556

2 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.6150           615,000             ทต.สบเต๊ียะ เน่ืองจากเป็นท่ีธรณีสงฆ์และมีโบราณสถานอยู่ในบริเวณ 
ทต.สบเต๊ียะไม่สามารถขออนุญาตได้ทันตามห้วงระยะเวลา

3 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยโจ้ สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.6150           615,000             ทต.สบเต๊ียะ พื นท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ

4 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 12 บ้านวังปาน สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.6150           615,000             ทต.สบเต๊ียะ เน่ืองจากเป็นพื นท่ีของกรมเจ้าท่า ทต.สบเต๊ียะไม่สามารถ

ขออนุญาตได้ทันตามห้วงระยะเวลา

5 จัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า หมู่ท่ี 18 บ้านพุทธนิมิตร สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.6150           615,000             ทต.สบเต๊ียะ เน่ืองจากพื นท่ีอยู่ในวัด เป็นพื นท่ีของส้านักพุทธศาสนา 
ทต.สบเต๊ียะไม่สามารถขออนุญาตได้ทันตามห้วงระยะเวลา

อ ำเภอเชียงดำว 588,800            

1 ขุดลอกฝายแพะ บ้านสบคาบ หมู่ท่ี 6 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0470 43,400               อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื นท่ี

2 ขุดลอกล้าน ้าแตง บ้านใหม่ หมู่ท่ี 1 ถึงบ้านหลวง หมู่ท่ี 4 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.2550 233,700              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื นท่ี

3 ขุดลอกล้าน ้าคลอง บ้านวังมะริว หมู่ท่ี 2 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.3400 311,700              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื นท่ี

รวมท้ังส้ิน 41 โครงกำร

บัญชีโครงกำรบรรเทำปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ของจังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

ท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 และขอยกเลิก

โครงกำร/รำยกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร วงเงิน
ตำมมติ ครม.

ล้ำนบำท

 วงเงิน
ส ำนักงบประมำณ

อนุมัติ (บำท)
หน่วยร่วมด ำเนินกำร

เหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพัน
ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563/ขอยกเลิกโครงกำร

1



ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชีโครงกำรบรรเทำปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ของจังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

ท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 และขอยกเลิก

โครงกำร/รำยกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร วงเงิน
ตำมมติ ครม.

ล้ำนบำท

 วงเงิน
ส ำนักงบประมำณ

อนุมัติ (บำท)
หน่วยร่วมด ำเนินกำร

เหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพัน
ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563/ขอยกเลิกโครงกำร

อ ำเภอดอยหล่อ 1,178,600         

1 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ (บ่อ สปก.) บ้านโทกเสือ หมู่ท่ี 18 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 0.2200 220,000              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นพื นท่ี สปก.และพื นท่ีสาธารณประโยชน์ ยัง

ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื นท่ี

2 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ท่ี 21 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 0.0910 84,100               อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นพื นท่ี สปก.และพื นท่ีสาธารณประโยชน์ ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื นท่ี

3 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ บ้านดอยหล่อ หมู่ท่ี 6 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 0.3670 336,600              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นพื นท่ี สปก.และพื นท่ีสาธารณประโยชน์ ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื นท่ี

4 ขุดลอกคลองห้วยทัง บ้านโป่งจ้อ หมู่ท่ี 7 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 0.5710 537,900              ทต.สันติสุข เน่ืองจากพื นท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื นท่ี

อ ำเภอฝำง 801,600            

1 ขุดลอกหนองน ้าทุ่งป่าหวาย บ้านห้วยงูใน หมู่ท่ี 5 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 0.3600 330,200              อบจ.เชียงใหม่ พื นท่ีไม่มีความพร้อมในการด้าเนินโครงการ เน่ืองจากเข้าสู่

ฤดูกาลเพาะปลูก แหล่งกักเก็บน ้าไม่เพียงพอและอาจส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้น ้าในช่วงฤดูแล้ง จึงเห็นควรยกเลิก

โครงการ

2 ขุดลอกแหล่งน ้าห้วยส้าน บ้านต้นผึ งใต้ หมู่ท่ี 7 โป่งน ้าร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.5150 471,400              อบจ.เชียงใหม่ พื นท่ีไม่มีความพร้อมในการด้าเนินโครงการ เน่ืองจากเข้าสู่
ฤดูกาลเพาะปลูก แหล่งกักเก็บน ้าไม่เพียงพอและอาจส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้น ้าในช่วงฤดูแล้ง จึงเห็นควรยกเลิก
โครงการ
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ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชีโครงกำรบรรเทำปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ของจังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

ท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 และขอยกเลิก

โครงกำร/รำยกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร วงเงิน
ตำมมติ ครม.

ล้ำนบำท

 วงเงิน
ส ำนักงบประมำณ

อนุมัติ (บำท)
หน่วยร่วมด ำเนินกำร

เหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพัน
ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563/ขอยกเลิกโครงกำร

อ ำเภอแม่แจ่ม 311,700            

1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าผานัง บ้านผานัง หมู่ท่ี 2 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.3400 311,700              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากอ่างเก็บน ้าบ้านผานังเป็นอ่างเก็บน ้าในโครงการ

พระราชด้าริ โครงการชลประทานเชียงใหม่แจ้งว่าต้องขอ
อนุญาตไปท่ีกรมชลประทานซ่ึงใช้เวลานานในการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้พื นท่ี

อ ำเภอแม่ริม 1,739,200         

1 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 ต้าบลแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 0.2458 245,800              อบต.แม่สา เน่ืองจากโครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
 จากส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 1 (ล้าปาง) จึงไม่

สามารถท้าสัญญาจ้างก็สร้างได้

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 3 ต้าบลแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 0.2458 245,800              อบต.แม่สา เน่ืองจากโครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
 จากส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 1 (ล้าปาง) จึงไม่
สามารถท้าสัญญาจ้างก็สร้างได้

3 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 ต้าบลแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 0.2458 245,800              อบต.แม่สา เน่ืองจากโครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
 จากส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 1 (ล้าปาง) จึงไม่

สามารถท้าสัญญาจ้างก็สร้างได้

4 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 5 ต้าบลแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 0.2458 245,800              อบต.แม่สา เน่ืองจากโครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล

 จากส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 1 (ล้าปาง) จึงไม่
สามารถท้าสัญญาจ้างก็สร้างได้
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ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชีโครงกำรบรรเทำปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ของจังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

ท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 และขอยกเลิก

โครงกำร/รำยกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร วงเงิน
ตำมมติ ครม.

ล้ำนบำท

 วงเงิน
ส ำนักงบประมำณ

อนุมัติ (บำท)
หน่วยร่วมด ำเนินกำร

เหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพัน
ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563/ขอยกเลิกโครงกำร

5 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า บ้านอ้อย หมู่ท่ี 1 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 0.7560 756,000              อบจ.เชียงใหม่ ขอยกเลิกเน่ืองจากปัญหาพิกัดพื นท่ีด้าเนินโครงการไม่

ถูกต้อง และไม่ได้รับอนุญาตใช้พื นท่ี

อ ำเภอแม่วำง 790,200            

1 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดหินทิ ง ห้วยจักแต๊ 
(จุดท่ี 1) ขนาดฐานสันฝายกว้าง 3 ม. ยาว 9 ม. สูง 1.50 ม. หย่อม
บ้านท่าธาร หมู่ท่ี 9 บ้านสันปูเลย

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 0.0720 65,100               อบต.ดอนเปา คณะกรรมการก้าหนดราคากลางสูงกว่าสูงกว่าวงเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ ท้าให้ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ ประกอบกับ
พื นท่ีมีความยากล้าบากแก่การเข้าถึง

2 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าแบบกล่องเกเบี ยนชนิดหินทิ ง ห้วยจักแต๊ 

(จุดท่ี 2) ขนาดฐานสันฝาย กว้าง 3 ม. ยาว 9 ม. สูง 1.50 ม. หย่อม
บ้านท่าธาร หมู่ท่ี 9 บ้านสันปูเลย

ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 0.0720 65,100               อบต.ดอนเปา คณะกรรมการก้าหนดราคากลางสูงกว่าสูงกว่าวงเงินท่ี

ได้รับอนุมัติ ท้าให้ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ ประกอบกับ
พื นท่ีมีความยากล้าบากแก่การเข้าถึง

3 เจาะบ่อบาดาล ม.6 ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่ 0.3300 330,000              อบต.ทุ่งป๊ี พื นท่ีด้าเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงได้
ด้าเนินการขออนุญาตใช้พื นท่ีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือ

อนุญาตให้ใช้พื นท่ี

4 เจาะบ่อบาดาล ม.7 ทุ่งป๊ี แม่วาง เชียงใหม่ 0.3300 330,000              อบต.ทุ่งป๊ี พื นท่ีด้าเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงได้

ด้าเนินการขออนุญาตใช้พื นท่ีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือ

อนุญาตให้ใช้พื นท่ี
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ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชีโครงกำรบรรเทำปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ของจังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

ท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 และขอยกเลิก

โครงกำร/รำยกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร วงเงิน
ตำมมติ ครม.

ล้ำนบำท

 วงเงิน
ส ำนักงบประมำณ

อนุมัติ (บำท)
หน่วยร่วมด ำเนินกำร

เหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพัน
ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563/ขอยกเลิกโครงกำร

อ ำเภอแม่อำย 430,300            

1 ขุดลอกหนองหัววัง บ้านใหม่หมอกจ๋าม หมู่ท่ี 8 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.2870 263,400              อบจ.เชียงใหม่ พื นท่ีด้าเนินการได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน

โนอึล ท้าให้มีปริมาณน ้ามาก ไม่สามารถด้าเนินการให้เสร็จ
สิ นในระยะเวลาท่ีก้าหนด

2 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านแม่ฮ่าง (บ่อท่ี 1) บ้านแม่ฮ่าง หมู่ท่ี 6 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.1820 166,900              อบจ.เชียงใหม่ พื นท่ีด้าเนินการได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน
โนอึล ท้าให้มีปริมาณน ้ามาก ไม่สามารถด้าเนินการให้เสร็จ
สิ นในระยะเวลาท่ีก้าหนด

อ ำเภอสะเมิง 1,898,500         

1 ขุดลอกฝายบ้านอังคาย และล้าน ้าแม่ขาน บ้านอังคาย หมู่ท่ี 4 ยั งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.1700 155,800              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

2 ขุดลอกฝายนาห้าบาท และล้าน ้าแม่สะเมิง บ้านทรายมูล หมู่ท่ี 5 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.1270 116,800              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

3 ขุดลอกฝายกองอาง และล้าน ้าแม่สาบ บ้านแม่สาบ หมู่ท่ี 1 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.1060 97,400               อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

4 ขุดลอกฝายนาเฟิอง และล้าน ้าแม่สาบ บ้านแม่สาบ หมู่ท่ี 1 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.1770 162,300              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

5 ขุดลอกฝายนาผ้าขาว และล้าน ้าแม่สาบ บ้านแม่สาบ หมู่ท่ี 1 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0910 83,400               อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

6 ขุดลอกฝายน ้าแม่ขาน บ้านใหม่ประชาช่ืน หมู่ท่ี 8 ยั งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.2040 187,000              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

7 ขุดลอกอ่างห้วยช้างเหล็ก บ้านแม่ขาน หมู่ท่ี 1 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.8000 604,900              อบต.แม่สาบ เน่ืองจากโครงการนี ซ่ึงด้าเนินการท่ีอ่างห้วยช้างเหล็ก มี

ความซ ้าซ้อนกับโครงการของ อบจ.เชียงใหม่

8 ขุดลอกฝายบ้านแม่โต๋ และล้าน ้าแม่โต๋ หมู่ท่ี 2 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.5360 490,900              อบจ.เชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
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ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

บัญชีโครงกำรบรรเทำปัญหำภัยแล้งและน้ ำท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ของจังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

ท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 และขอยกเลิก

โครงกำร/รำยกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร วงเงิน
ตำมมติ ครม.

ล้ำนบำท

 วงเงิน
ส ำนักงบประมำณ

อนุมัติ (บำท)
หน่วยร่วมด ำเนินกำร

เหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพัน
ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563/ขอยกเลิกโครงกำร

อ ำเภอสันก ำแพง 400,000            

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 สันกลาง สันก้าแพง เชียงใหม่ 0.2000 200,000              ทต.สันกลาง เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาล

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 6 สันกลาง สันก้าแพง เชียงใหม่ 0.2000 200,000              ทต.สันกลาง เน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาล

อ ำเภอสันป่ำตอง 896,700            

1 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าตัน ม.4 ต.สันกลาง สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.2500 250,000              อบต.สันกลาง

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2 บ้านแม่กุ้งบก สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.2500 250,000              อบต.สันกลาง

3 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่ห้วยส้ม หมู่ท่ี 9 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.2000 196,700             

4 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่กุ้งบก หมู่ท่ี 2 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.2000 200,000             

อ ำเภอเวียงแหง 270,800            

1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า บ้านแม่แพม หมู่ท่ี 8 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.2950 270,800              อบจ.เชียงใหม่ ยกเลิกโครงการหลังจากก่อหนี แล้ว เน่ืองจากพบว่าพื นท่ีด้าเนิน

โครงการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง ดังนั นจึงไม่สามารถ

ส่งมอบพื นท่ีให้ผู้รับจ้างได้ ทั งนี  ผู้รับจ้างได้รับทราบผลการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างท่ีมีมติท่ีประชุมเห็น

ควรแจ้งคืนงบประมาณ และยกเลิกสัญญาจ้าง

12,224,700.00    รวมไม่ก่อหน้ี/ยกเลิกโครงกำร

เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการค้านวณราคากลาง โดย
ไม่ได้ประมาณการตามบัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย งาน
บ่อน ้าบาดาลของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส้านัก
งบประมาณ แต่ประมาณการตามข้อมูลท่ีสืบราคาจากผู้

รับจ้างในพื นท่ี และราคากลางท่ีเคยประมาณการเม่ือ ปี 

พ.ศ. 2558 ท้าให้ราคากลางท่ีประมาณการต้่ากว่า
ข้อเท็จจริงและต้่ากว่าราคากลางของส้านักงบประมาณ
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