ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน
โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(จังหวัดเชียงใหม่) กิจกรรม/รายการทีย่ ังดาเนินการอยู่
ที่

โครงการ

กิจกรรม

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

เงินกันเหลื่อมปี
(บาท)

เบิกจ่ายเหลื่อมปี
(บาท)

ร้อยละ

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

สัญญา
เริม่ ต้น

สิ้นสุด

1 โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา
1 กิจกรรมแหล่งน้าและการจัดการเพื่อนาไปสู่ "พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ"
1.1 กิจกรรมสนับสนุนน้าใน
การเปิดพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
(ข้าว+ลาไย) สนับสนุนการเป็น
Northern Thailand Food
Valley

1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบ
กระจายน้าเข้าสู่พื้นที่เกษตร
สนับสนุนการเป็น Northern
Thailand food Valley

1.1.1 ปรับปรุงลาเหมืองท่าวังตาล (ลา โครงการชลประทานเชียงใหม่
เหมืองแควแม่นกเค้า)

เป็นงานดาเนินการเอง
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561

5,354,680.38

5,130,499.96 95.81

224,180.42

4.19

30 มิ.ย.61

1.1.2 ปรับปรุงเหมืองพญาคา
(ลาเหมืองร้อง)

โครงการชลประทานเชียงใหม่

เป็นงานดาเนินการเอง
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561

4,489,306.43

3,861,064.15 86.01

628,242.28

13.99

30 มิ.ย.61

1.1.3 ปรับปรุงเหมืองสารภี-ยางเนิ้ง

โครงการชลประทานเชียงใหม่

เป็นงานดาเนินการเอง
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561

5,396,645.73

4,874,196.45 90.32

522,449.28

9.68

30 มิ.ย.61

1.1.4 ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายรูบว้ น
สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

โครงการชลประทานเชียงใหม่

เป็นงานดาเนินการเอง
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561

7,242,504.61

6,526,358.05

90.11

716,146.56

9.89

28 ก.พ.61

1.1.5 ปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้า โครงการชลประทานเชียงใหม่
แม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลง
ใหญ่

เป็นงานดาเนินการเอง
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561

10,303,611.88

7,482,149.20 72.62

2,821,462.68

27.38

30 มิ.ย.61

1.2.1 ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้าของคลอง 2 ขวา 20 ซ้าย

ดาเนินการระหว่างเดือนพ.ค. - ก.ย. 61

19,121,289.75

2,084,017.33 10.90

17,037,272.42

89.10

30 ก.ย.61

งวดที่ 1 จานวน 1,867,700 บาท
งวดที่ 2 จานวน 7,470,000 บาท
คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ 3 จานวน 9,338,500 บาท
(ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานและถูกปรับตามสัญญา) คาดว่าจะ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561

19,767,000.00

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่
แตง

2 โครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้าพุรอ้ นเพื่อการท่องเที่ยว (Spa city and Onsen village)
ปรับปรุงภูมิทศั น์แหล่งน้าพุร้อนโป่งกุ่ม
เพื่อการท่องเที่ยว อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตาบลป่าเมี่ยง
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

10,428,500.00

52.76

9,338,500.00

47.24

8 พ.ค.60

3 พ.ค.61

ที่

โครงการ

กิจกรรม

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

เงินกันเหลื่อมปี
(บาท)

เบิกจ่ายเหลื่อมปี
(บาท)

ร้อยละ

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

สัญญา
เริม่ ต้น

สิ้นสุด

3 โครงการส่งเสริมอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
พัฒนาหมู่บา้ นเชิงนิเวศน์
(Eco-village)

- กิจกรรมฟื้นฟูปา่ ในหมู่บา้ น บ้านเล็กใน
ป่าใหญ่ ตามโครงการพระราชดาริ

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ - ขอกันเงินเหลื่อมปี 3,150,000 บาท
สิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่
- ขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR) และขอขยายเวลาการ
เบิกจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561

3,150,000.00

0.00

3,150,000.00

100.00

ก.ย. 61

- กิจกรรมการสร้างฝายเพิ่มน้าเพื่อป่าตาม
รูปแบบประชารัฐและการมีส่วนร่วมของ
ราษฎร โดยการจัดทาฝายแบบผสมผสาน

- เหลือจ่ายจากการ E-bibding 75,000 บาท
- ขอกันเงินเหลื่อมปี 4,575,000 บาท
* ดาเนินการจัดกิจกรรม ทาฝาย 30 พื้นที่ ๆ ละ 50 ฝาย ดาเนินการแล้ว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

7,200,000.00

7,125,000.00 98.96

75,000.00

- กิจกรรมการทาป่าเปียก

- ขอกันเงินเหลือมปี 2,200,000 บาท
- ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561

2,200,000.00

0.00

2,200,000.00

100.00

ก.ย. 61

- กิจกรรมอานวยการและติดตาม
การปฏิบตั ิงาน

- ขอกันเงินเหลือมปี 303,155 บาท
* อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
* ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตาม
ประเมินผล

303,155.00

0.00

303,155.00

100.00

ก.ย. 61

40.31

12,062,816.00

59.69

4,628,005.00

18.87

หนึ่งหมู่บา้ น หนึ่งป่าชุมชน
เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้าแหล่งอาหาร

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1

กิจกรรมที่ดาเนินการไปแล้ว
- กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน จานวน 6,894,000 บาท
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. กิจกรรมการจัดทาฝายต้นน้าแบบกึ่งถาวร จานวน 7,000,000 บาท
(ยกเลิกกิจกรรมและขอส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากได้ทาการประกวด
ราคาตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ.2560-2561 ถึง 3 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาผู้
รับจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้ การประกวดราคาครั้งที่ 4 เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการ เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการก่อสร้างฝายกึ่ง
ถาวรให้มีประสิทธิภาพได้)
2. กิจกรรมการจัดทาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 8,816,417 บาท

20,207,816.00

งานดาเนินการเอง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
2561

24,521,005.00

8,145,000.00

1.04 9 มี.ค.61

31 มี.ค. 61

4 โครงการจัดการน้าเสียและขยะชุมชนสู่อนาคตเมืองสีเขียว
กิจกรรมการผันน้าจากลาน้าแม่สาผ่านลา สานักงานชลประทานที่ 1
เหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่าเพื่อเป็นน้า
ต้นทุนแก้ไขปัญหาน้าเสียของคลองแม่ข่า
จ.เชียงใหม่

19,893,000.00 81.126

31 พ.ค.61

ที่

โครงการ

กิจกรรม

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

เงินกันเหลื่อมปี
(บาท)

เบิกจ่ายเหลื่อมปี
(บาท)

ร้อยละ

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

-

13,612,000.00

100.00

70.00

90,810,900.00

สัญญา
เริม่ ต้น

สิ้นสุด

9 พ.ค. 61

ก.ย.61

5 โครงการพัฒนาเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
การพัฒนาพื้นที่สีเขียว 9 ไร่ บนถนน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ - ลงนามสัญญาวันที่ 5 มิ.ย.60 แก้ไขสัญญา และลงนามในสัญญา วันที่ 9 พ.ค
2561
เจริญประเทศ "Hug เมือง ฮักสวน (เจริญ สิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่
- เลขที่สัญญา 172/2560 กับบริษัทเอ็มดี ไอเดีย จากัด (13,612,000 บาท)
ประเทศ)"

13,612,000.00

- เหลือจ่ายจาก E-bibding 1,103,000 บาท
- ขอกันเงินเหลือมปี 13,612,000 บาท
- ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561
- อยูร่ ะหว่างเข้าทางาน แล้วก็ดาเนินการงวดที่ 1
กาหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จานวน 4 งวด ดังนี้
• งวดที่ 1 เป็นเงินจานวนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง จานวนเงิน 4,083,600 บาท
เมือ่ ผู้รับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญา ภายใน
วันที่ 9 มิถุนายน 2561
• งวดที่ 2 เป็นเงินจานวนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง จานวนเงิน 4,083,600 บาท
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน (ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561)
• งวดที่ 3 เป็นเงินจานวนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง จานวนเงิน 2,722,400 บาท
ภายใน 90 วัน (ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
• งวดที่ 4 งวดสุดท้ายเป็นเงินจานวนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง จานวนเงิน
2,722,400 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 (ภายใน 270 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามตามสัญญา)
- ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในกาหนด 270 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ 10
เมษายน 2561 และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

6 โครงการ Smart City เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV)

ตารวจภูธรภาค 5

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 304,437,300 บาท
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 302,703,000 บาท
แบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด ดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 45,405,450 บาท
งวดที่ 2 105,946,050 บาท
งวดที่ 3 60,540,600 บาท
ค้างเบิกจ่ายงวดที่ 4 90,810,900 บาท
- สัญญาสิ้นสุดวันที่ 27 เม.ย. 61 ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับงาน
จ้าง (ตรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลาพูนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจ
จังหวัดลาปาง) คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิ.ย. 2561
(ได้มีการปรับแก้ไขสัญญาตามที่สตง.ท้วงติงแล้ว)

หมายเหตุ : ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในตารางให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

302,703,000.00

211,892,100.00

30.00 28 ส.ค. 60 27 เม.ย. 61

จังหวัดลาปาง กิจกรรม/รายการที่ยังดาเนินการอยู่
ที่

กิจกรรม

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน
โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

เงินกันเหลือ่ มปี เบิกจ่ายเหลือ่ มปี
ร้อยละ
(บาท)
(บาท)

คงค้างเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

สัญญา
เริม่ ต้น

สิน้ สุด

1 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว พื้นที่กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดลาปาง
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทาง แขวงทางหลวงลาปาง 2
หลวง ในทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่า
ล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.
3+000
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทาง แขวงทางหลวงลาปาง 2
หลวง ในทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ห้วย
เดือ่ - หัวทุ่ง - แจ้หม่ ระหว่าง กม.0+000 กม.41+208
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพประชารัฐปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือน ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภัยดินถล่มและนาป่าไหลหลาก
เขต 10 (ลาปาง)

- ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. จานวน 147,419,388 บาท
- ตรวจรับงานงวดสุดท้ายไปเมือ่ วันที่ 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

- ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. จานวน 147,425,359 บาท
- ตรวจรับงานงวดสุดท้ายไปเมือ่ วันที่ 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

12,806,200

1,920,930.00

15.00

10,885,270.00

85.00 29 ก.ค. 60 23 พ.ค. 61

แก้ไขสัญญาเดิมสินสุด 24 มี.ค. 61 เป็น 23 พ.ค. 61
เนือ่ งจาก มีการขยายสัญญาด้านการส่งมอบพืนที่ติดตังส่ง
มอบงานวันที่ 23 พ.ค. 61 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจรับ
งาน

หมายเหตุ : ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในตารางให้มคี วามถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน
โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดลาพูน กิจกรรม/รายการที่ยงั ดาเนินการอยู่
ที่

โครงการ

กิจกรรม

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

สัญญา
เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายเหลื่อมปี
คงค้างเบิกจ่าย
ร้อยละ
ร้อยละ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เริม่ ต้น
สิ้นสุด

1 โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวถิ ลี า้ นนา
กิจกรรมแหล่งน้าและการจัดการ
กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้าแม่กวง และลุ่มน้าแม่ทา (พื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จงั หวัดลาพูน) สนับสนุนเป็น Northern Thailand Food Valley
เพื่อนาไปสู่ "พื้นที่เศษฐกิจนวัตกรรม จังหวัดลาพูน
อาหารภาคเหนือ"
ปรับปรุงฝายบ้านยู้
โครงการชลประทานลาพูน เป็นงานดาเนินการเอง
44,736,983 27,630,613.38 61.76
ต.เวียงยอง อ.เมืองลาพูน
คาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน 2561
โครงการ พัฒนาเมืองและเพิ่มพื้นที่สี การก่อสร้างระบบประปาเพื่อคุณภาพชีวติ การประปาส่วนภูมภิ าค
เขียวในเขตเมือง
ประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้าริมปิงถึง
จ.ลาพูน
หน่วยบริการป่าซาง
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลาพูน
หมายเหตุ : ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในตารางให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ปัจจุบันมีผลการดาเนินงานอยู่ที่ 49.24% อยู่
ระหว่างการขุดวางท่อถนนเลี่ยงเมือง

13,500,000

6,615,000 49.00

17,106,369.62 38.24 เม.ย.60

30 ก.ย.61

6,885,000 51.00 14 มิ.ย. 60 22 ก.ค. 61

