
เริม่ตน้ สิ้นสุด
1

   1.1.1 ปรับปรุงล าเหมืองทา่วังตาล  (ล า

เหมืองแควแม่นกเค้า)

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปน็งานด าเนินการเอง  

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน  ม.ิย. 2561

5,354,680.38       5,130,499.96 95.81         224,180.42 4.19 30 มิ.ย.61

   1.1.2 ปรับปรุงเหมืองพญาค า 

(ล าเหมืองร้อง)

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปน็งานด าเนินการเอง  

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน  ม.ิย. 2561

4,489,306.43       3,861,064.15 86.01         628,242.28 13.99 30 มิ.ย.61

   1.1.3 ปรับปรุงเหมืองสารภ-ียางเนิ้ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปน็งานด าเนินการเอง  

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน  ม.ิย. 2561

5,396,645.73       4,874,196.45 90.32         522,449.28 9.68 30 มิ.ย.61

   1.1.4 ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายรูบว้น 

สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปน็งานด าเนินการเอง  

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน  ม.ิย. 2561

7,242,504.61       6,526,358.05        90.11         716,146.56 9.89 28 ก.พ.61

   1.1.5 ปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ า

แม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลง

ใหญ่

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปน็งานด าเนินการเอง  

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน  ม.ิย. 2561

10,303,611.88      7,482,149.20 72.62      2,821,462.68 27.38 30 มิ.ย.61

      1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบ

กระจายน้ าเข้าสู่พื้นที่เกษตร  

สนับสนุนการเปน็  Northern 

Thailand food  Valley

   1.2.1 ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้ าของคลอง 2 ขวา 20 ซ้าย

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่

แตง

ด าเนินการระหว่างเดือนพ.ค. - ก.ย. 61 19,121,289.75      2,084,017.33 10.90    17,037,272.42 89.10 30 ก.ย.61
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ปรับปรุงภมูิทศัน์แหล่งน้ าพุร้อนโปง่กุ่ม

เพื่อการทอ่งเที่ยว อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลต าบลปา่เมี่ยง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 งวดที่ 1 จ านวน 1,867,700 บาท

งวดที่ 2 จ านวน 7,470,000 บาท

คงค้างเบกิจ่ายงวดที่ 3 จ านวน 9,338,500  บาท

(ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานและถูกปรับตามสัญญา) คาดว่าจะ

เบกิจ่ายใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561

      19,767,000.00       10,428,500.00   52.76      9,338,500.00      47.24  8 พ.ค.60 3 พ.ค.61

(จังหวัดเชียงใหม)่ กิจกรรม/รายการทีย่ังด าเนินการอยู่

กิจกรรมโครงการ

      1.1 กิจกรรมสนับสนุนน้ าใน

การเปดิพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 

(ข้าว+ล าไย) สนับสนุนการเปน็ 

Northern Thailand Food  

Valley

1 กิจกรรมแหล่งน้ าและการจัดการเพ่ือน าไปสู่ "พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ"

ที่

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน

โครงการตามแผนบูรณาการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดวีิถีล้านนา

โครงการเมอืงสปาและหมู่บ้านน้ าพุรอ้นเพ่ือการท่องเที่ยว (Spa city and Onsen village)

สัญญารอ้ยละ
คงค้างเบิกจ่าย

(บาท)
รอ้ยละ

เบิกจ่ายเหลื่อมปี

(บาท)

เงนิกันเหลื่อมปี

(บาท)
ผลการด าเนินงานหน่วยงาน



เริม่ตน้ สิ้นสุด
กิจกรรมโครงการที่ สัญญารอ้ยละ

คงค้างเบิกจ่าย

(บาท)
รอ้ยละ

เบิกจ่ายเหลื่อมปี

(บาท)

เงนิกันเหลื่อมปี

(บาท)
ผลการด าเนินงานหน่วยงาน
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- กิจกรรมฟื้นฟูปา่ในหมู่บา้น บา้นเล็กใน

ปา่ใหญ่ ตามโครงการพระราชด าริ

- ขอกันเงินเหล่ือมป ี3,150,000 บาท

- ขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR) และขอขยายเวลาการ

เบกิจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561

       3,150,000.00 0.00      3,150,000.00    100.00  ก.ย. 61

- กิจกรรมการสร้างฝายเพิ่มน้ าเพื่อปา่ตาม

รูปแบบประชารัฐและการมีส่วนร่วมของ

ราษฎร โดยการจัดท าฝายแบบผสมผสาน

- เหลือจ่ายจากการ E-bibding  75,000 บาท

- ขอกันเงินเหล่ือมป ี4,575,000 บาท

  * ด าเนินการจัดกิจกรรม ท าฝาย 30 พื้นที่ ๆ ละ 50 ฝาย ด าเนินการแล้ว

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

       7,200,000.00        7,125,000.00 98.96          75,000.00        1.04  9 มี.ค.61  31 มี.ค. 61

- กิจกรรมการท าปา่เปยีก - ขอกันเงินเหลือมป ี2,200,000 บาท

- ขอขยายระยะเวลาการเบกิจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561

       2,200,000.00 0.00      2,200,000.00    100.00  ก.ย. 61

- กิจกรรมอ านวยการและติดตาม

การปฏบิติังาน

- ขอกันเงินเหลือมป ี303,155 บาท

  * อยู่ระหว่างการเบกิจ่าย

  * ขอขยายเวลาการเบกิจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตาม

ประเมินผล

          303,155.00 0.00         303,155.00    100.00  ก.ย. 61

หนึ่งหมู่บา้น หนึ่งปา่ชุมชน 

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ าแหล่งอาหาร

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ 1 กิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว

 - กิจกรรมการจัดต้ังปา่ชุมชน จ านวน 6,894,000 บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. กิจกรรมการจัดท าฝายต้นน้ าแบบกึ่งถาวร จ านวน 7,000,000 บาท 

(ยกเลิกกิจกรรมและขอส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากได้ท าการประกวด

ราคาต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ถึง 3 คร้ัง แต่ไม่สามารถหาผู้

รับจ้างที่มีคุณสมบติัครบถ้วนได้ การประกวดราคาคร้ังที่ 4 เมื่อส้ินสุด

กระบวนการ เปน็ช่วงฤดูฝนซ่ึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการก่อสร้างฝายกึ่ง

ถาวรใหม้ีประสิทธิภาพได้)

2. กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 8,816,417 บาท

20,207,816.00      8,145,000.00       40.31    12,062,816.00      59.69 
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กิจกรรมการผันน้ าจากล าน้ าแม่สาผ่านล า

เหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่าเพื่อเปน็น้ า

ต้นทนุแก้ไขปญัหาน้ าเสียของคลองแม่ข่า 

จ.เชียงใหม่

ส านักงานชลประทานที่ 1  งานด าเนินการเอง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 

2561

24,521,005.00      19,893,000.00      81.126      4,628,005.00 18.87 31 พ.ค.61

พัฒนาหมู่บา้นเชิงนิเวศน์ 

(Eco-village)

โครงการส่งเสรมิอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมโดยการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน

โครงการจัดการน้ าเสียและขยะชมุชนสู่อนาคตเมอืงสีเขยีว

 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม จ.เชียงใหม่



เริม่ตน้ สิ้นสุด
กิจกรรมโครงการที่ สัญญารอ้ยละ

คงค้างเบิกจ่าย

(บาท)
รอ้ยละ

เบิกจ่ายเหลื่อมปี

(บาท)

เงนิกันเหลื่อมปี

(บาท)
ผลการด าเนินงานหน่วยงาน
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การพัฒนาพื้นที่สีเขียว 9 ไร่ บนถนน

เจริญประเทศ "Hug เมือง ฮักสวน (เจริญ

ประเทศ)"

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม จ.เชียงใหม่

- ลงนามสัญญาวนัที่ 5 มิ.ย.60 แก้ไขสัญญา และลงนามในสัญญา วนัที่ 9 พ.ค 

2561

- เลขที่สัญญา 172/2560 กับบริษัทเอ็มดี ไอเดีย จ ากัด (13,612,000 บาท)

- เหลือจ่ายจาก E-bibding 1,103,000 บาท

- ขอกันเงินเหลือมป ี13,612,000 บาท

- ขอขยายเวลาการเบกิจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561

- อยูร่ะหวา่งเข้าท างาน แล้วก็ด าเนนิการงวดที่ 1 

ก าหนดการจ่ายเงินเปน็งวดๆ จ านวน 4 งวด ดังนี ้ 

• งวดที่ 1 เปน็เงินจ านวนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง จ านวนเงิน 4,083,600 บาท 

เมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏบิติังาน ระยะเวลา 60 วนันบัแต่วนัลงนามในสัญญา ภายใน

วนัที่ 9 มิถุนายน 2561

• งวดที่ 2 เปน็เงินจ านวนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง  จ านวนเงิน 4,083,600 บาท 

ใหแ้ล้วเสร็จ ภายใน 60 วนั (ภายในวนัที่ 9 สิงหาคม 2561)

• งวดที่ 3 เปน็เงินจ านวนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง จ านวนเงิน 2,722,400 บาท 

ภายใน 90 วนั (ภายในวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2561)

• งวดที่ 4 งวดสุดทา้ยเปน็เงินจ านวนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง จ านวนเงิน 

2,722,400 บาท แล้วเสร็จภายในวนัที่ 7 มกราคม 2562 (ภายใน 270 วนั นบั

ถัดจากวนัลงนามตามสัญญา)

- ผู้รับจ้างต้องเร่ิมท างานที่รับจ้างภายในก าหนด 270 วนั นบัต้ังแต่วนัที่ 10 

เมษายน 2561 และจะต้องท างานใหแ้ล้วเสร็จภายในวนัที่ 7 มกราคม 2562

      13,612,000.00       -      13,612,000.00    100.00  9 พ.ค. 61 ก.ย.61

6
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัแหล่ง

ทอ่งเที่ยวด้วยระบบกล้องโทรทศัน์วงจร

ปดิอัจฉริยะ (Smart CCTV)

ต ารวจภธูรภาค 5 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 304,437,300 บาท

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 302,703,000 บาท

แบง่งวดงานออกเปน็ 4 งวด ด าเนินการเบกิจ่ายไปแล้ว 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 45,405,450 บาท 

งวดที่ 2 105,946,050 บาท

งวดที่ 3 60,540,600 บาท

ค้างเบกิจ่ายงวดที่ 4 90,810,900 บาท 

- สัญญาส้ินสุดวันที่ 27 เม.ย. 61 ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับงาน

จ้าง (ตรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ล าพูนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจ

จังหวัดล าปาง) คาดว่าจะเบกิจ่ายภายในเดือนม.ิย. 2561 

(ได้มีการปรับแก้ไขสัญญาตามที่สตง.ทว้งติงแล้ว)

    302,703,000.00     211,892,100.00 70.00 90,810,900.00   30.00 28 ส.ค. 60 27 เม.ย. 61

หมายเหตุ : ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในตารางให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

โครงการพัฒนาเมอืงและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีวในเขตเมอืง

โครงการ Smart City เพ่ือยกระดบัการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1



เริม่ตน้ สิน้สุด

1

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทาง

หลวง ในทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ทา่

ล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.

3+000

แขวงทางหลวงล าปาง 2 - ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. จ านวน 147,419,388 บาท

- ตรวจรับงานงวดสุดทา้ยไปเมือ่วันที่ 25 มิ.ย.61

111,111,111     58,185,878.12   52.37    52,925,232.88   47.63 26 พ.ค. 60 20 พ.ค. 61

 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทาง

หลวง ในทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน หว้ย

เด่ือ - หวัทุ่ง - แจ้หม่ ระหว่าง กม.0+000 - 

กม.41+208

แขวงทางหลวงล าปาง 2 - ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. จ านวน 147,425,359 บาท

- ตรวจรับงานงวดสุดทา้ยไปเมือ่วันที่ 26 มิ.ย.61

116,940,000     57,500,266.41   49.17    59,439,733.59   50.83 30 พ.ค. 60 24 พ.ค. 61

2

พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือน

ภยัดินถล่มและน  าปา่ไหลหลาก

ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เขต 10 (ล าปาง)

แกไ้ขสัญญาเดิมสิ นสุด 24 มี.ค. 61 เปน็ 23 พ.ค. 61 

เนือ่งจาก มีการขยายสัญญาด้านการส่งมอบพื นที่ติดตั งส่ง

มอบงานวันที่ 23 พ.ค. 61 ปจัจุบนัอยูร่ะหว่างการตรวจรับ

งาน

      12,806,200       1,920,930.00   15.00    10,885,270.00 85.00 29 ก.ค. 60 23 พ.ค. 61

หมายเหตุ : ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบขอ้มลูในตารางให้มคีวามถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพประชารัฐปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย 

โครงการพัฒนาและยกระดบัการทอ่งเที่ยว พ้ืนที่กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ที่ กิจกรรม หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน
เงินกันเหลือ่มปี

(บาท)

เบกิจ่ายเหลือ่มปี

(บาท)
ร้อยละ

คงค้างเบกิจ่าย

(บาท)
ร้อยละ

สัญญา

จังหวัดล าปาง กิจกรรม/รายการที่ยังด าเนินการอยู่

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน

โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการทอ่งเที่ยว

จังหวัดล าปาง



เริม่ตน้ สิ้นสดุ
1

ปรับปรุงฝายบ้านยู้ 

ต.เวยีงยอง อ.เมอืงล าพูน

โครงการชลประทานล าพูน เป็นงานด าเนินการเอง 

คาดวา่จะแล้วเสร็จ กนัยายน 2561

   44,736,983    27,630,613.38 61.76     17,106,369.62 38.24  เม.ย.60 30 ก.ย.61

โครงการ พัฒนาเมอืงและเพิ่มพื้นที่สี
เขยีวในเขตเมอืง

การกอ่สร้างระบบประปาเพื่อคุณภาพชวีติ
ประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้ าริมปิงถงึ
หน่วยบริการป่าซาง 

ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน

การประปาส่วนภมูภิาค 
จ.ล าพูน

ปัจจบุันมผีลการด าเนินงานอยู่ที่ 49.24% อยู่
ระหวา่งการขดุวางท่อถนนเล่ียงเมอืง

13,500,000 6,615,000 49.00 6,885,000 51.00 14 ม.ิย. 60 22 ก.ค. 61

หมายเหต ุ: ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในตารางให้มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน

คงค้างเบิกจา่ย

(บาท)
ร้อยละ

สญัญา

จงัหวดัล าพูน กิจกรรม/รายการที่ยงัด าเนินการอยู่

ตวัอยา่งการกรอกแบบรายงาน
โครงการตามแผนบรูณาการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และยัง่ยนืใหกั้บเศรษฐกิจภายในประเทศ 

งบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1

ที่ โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน
เงินกันเหลื่อมปี

(บาท)

เบิกจา่ยเหลื่อมปี

(บาท)
ร้อยละ

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสขุภาพดวีถีิลา้นนา
กจิกรรมแหล่งน้ าและการจดัการ
เพื่อน าไปสู่ "พื้นที่เศษฐกจินวตักรรม

อาหารภาคเหนือ"

กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ าแม่กวง  และลุ่มน้ าแม่ทา (พ้ืนที่จงัหวดัเชียงใหม่ และพ้ืนที่จงัหวดัล าพูน) สนับสนุนเป็น Northern Thailand Food  Valley

จงัหวดัล าพูน




