แบบฟอร์มการเสนอผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
เพื่อดาเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด )
(เรียงตามลาดับความสาคัญของโครงการจากมากทีส่ ุดสู่น้อยทีส่ ุด )
จังหวัดเลย
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

1

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐาน
1.1 พัฒนาพุทธสถานภูพทุ โธ คํายศรีสองรัก

1.2 ปรับปรุงสวนดอกไม๎งามสามฤดู (ลานคริสต์มาส)
เพือ่ สํงเสริมการทํองเที่ยวตาบลหนองบัว อาเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

2

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

3,500,000 กํอสร๎างสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นบนภูพทุ โธ ได๎แกํ
ระเบียงจัดกิจกรรมหน๎าองค์พระ ลานจอดรถ ห๎องน้า ร๎านค๎า
ของที่ระลึก ทางเดินเท๎าขึ้นภูพทุ โธ
1,000,000 -พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวบริเวณลานคริสต์มาสให๎ภูเรือเที่ยว
ได๎ทั้งปี โดย
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์
2. จัดหาปฏิมากรรมดอกไม๎/อื่นๆ
3. จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก เชํน ทางลาด เก๎าอี้พกั ผํอน
-ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1.ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
2.สร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน
3.ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎มาเที่ยวมากขึ้น
4.แหลํงทํองเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวก เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร

3,500,000

1,000,000

โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์วดั ชลธาราม บ๎านทําแพ หมูํที่ 2 ตาบล
เมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
2.2 ปรับปรุงพลับพลาที่ประทับโครงการชลประทานเลย
2.3 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วดั ทํองเที่ยวจังหวัดเลย

2.3.1 กํอสร๎างศาลาปฏิบตั ิธรรมทํองเที่ยววิถีพทุ ธวัด
ถ้าผาปูุ บ๎านปากภู ต.นาอ๎อ อาเภอเมือง
2.3.2 กํอสร๎างถนน คสล. วัดภูคาเปู บ๎านห๎วยปุาน ต.
ผาสามยอด อาเภอเอราวัณ

1,022,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์วดั ชลธาราม บ๎านทําแพ โบราณสถานให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
9,987,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์พลับพลาที่ประทับ และงานสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 2.50 ม. ยาว 39 ม.
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วดั ทํองเที่ยวจังหวัดเลย จานวน 7
แหํง

1,022,000

3,500,000 กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ “หลวงปูคุ าดี ปภาโส” เพือ่
รับรองนักทํองเที่ยวและนักปฏิบตั ิธรรม
3,000,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 5 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร

3,500,000

9,987,000

3,000,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

2.3.3 กํอสร๎างระบบประปา วัดปุามํวงไขํ
บ๎านมํวงไขํ ต.สานตม อาเภอภูเรือ
2.3.4 กํอสร๎างถนน คสล. วัดอัมพวัน บ๎านรํองไผํ
ต.โคกใหญํอาเภอทําลี่

1,472,000 กํอสร๎างระบบประปา ขนาดกักเก็บน้า 48,000 ลบ.ม.

1,472,000

1,285,000 1.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 4 เมตร ยาว 94
เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทางข๎างละ 0.00-0.50 เมตร
2.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 5 เมตร ยาว 61
เมตร หนา 0.15 เมตร
3.กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน๎าพระใหญํ

1,285,000

2.3.5 กํอสร๎างถนนและลาน คสล. วัดโพนชัย
บ๎านเดิ่น ต.ดํานซ๎าย
อาเภอดํานซ๎าย

1,300,000 1.กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 4 เมตร ยาว 181
เมตร หนา 0.15 เมตร
2.กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 16.5 เมตร ยาว
212.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

1,300,000

2.3.6 กํอสร๎างถนน คสล. วัดห๎วยปลาดุก ต.นาดอกคา
อาเภอนาด๎วง
2.3.7 กํอสร๎างถนน คสล. วัดวุฒิสมานชัย ต.ผาสาม
ยอด อาเภอเอราวัณ
2.4 ทางจักรยานเชื่อมโยงบ๎านปากปวน สายทาง 201 ตอน
ควบคุม 0404 ตอน ปากปวน - ปากภู ระหวําง กม.
331+670 - กม. 334+920 (ด๎านขวาทาง) ระยะทาง
3.250 กิโลเมตร

1,000,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 4 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.15 เมตร
500,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 5 เมตร ยาว 1,500
เมตร หนา 0.15 เมตร
11,500,000 กํอสร๎างทางจักรยานเชื่อมโยงบ๎านปากปวน สายทาง 201
ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน - ปากภู ระหวําง กม.
331+670 - กม. 334+920 (ด๎านขวาทาง)
ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร

1,000,000
500,000
11,500,000

2.5 ติดตั้งไฟสํองสวํางสาธารณะตามแนวเขื่อนปูองกันตลิ่ง
แมํน้าโขง ชํวงหน๎าวัดทําคก – สุดเขตเทศบาล (ด๎านทิศ
ตะวันตก)

1,900,000 ติดตั้งไฟสํองสวํางสาธารณะตามแนวเขื่อนปูองกันตลิ่งแมํน้า
โขง ชํวงหน๎า วัดทําคก – สุดเขตเทศบาล (ด๎านทิศตะวันตก)
เพือ่ ให๎มีความสวํางเพียงพอในเวลากลางคืน ทั้งเกิดความ
สวยงามและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักทํองเที่ยว จานวน 85 ต๎น

1,900,000

2.6 ติดตั้งไฟประดับสะพานข๎ามน้าเลยบริเวณหน๎าเทศบาล
เมืองเลย ( Land Mark ) จังหวัดเลย

3,800,000 1. ประดับชุดโคมไฟ LED พร๎อมชุดอุปกรณ์ บริเวณสะพาน
แขวน ข๎ามแมํน้าเลย

3,800,000

2.7 ลานวัฒนธรรมบริเวณหน๎าอาคารพิพธิ ภัณฑ์เมืองเลย เพือ่
สํงเสริมการทํองเที่ยว
2.8 กํอสร๎างอาคารศูนย์จาหนํายผลิตภัณฑ์ ภายในบ๎านเล็กใน
ปุาใหญํ ผานาง - ผาเกิ้ง

2,814,000 ปรับปรุงพืน้ ลานวัฒนธรรมปูด๎วยไวนิลคละสีชนิดเคลือบแข็ง
ด๎วยอะคิลิกโพลียูรเิ ทน พืน้ ไมํน๎อยกวํา 920 ตร.ม.
3,090,000 กํอสร๎างอาคารเพือ่ จาหนํายผลิตภัณฑ์ในโครงการบ๎านบ๎าน
เล็กในปุาใหญํและเป็นอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ของโครงการ
บ๎านเล็กในปุาใหญํ ผานาง - ผาเกิ้ง

2,814,000
3,090,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

2.9 กํอสร๎างอาคารศูนย์บริการนักทํองเที่ยวถ้าโพธิสัตว์

1,849,750 กํอสร๎างอาคารศูนย์บริการนักทํองเที่ยว ถ้าโพธิสัตว์ อาคาร
ชั้นเดียว พืน้ ที่ 245 ตารางเมตร พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปู
กระเบือ้ ง หลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ มุงด๎วยกระเบือ้ งลอนคูํ

1,849,750

2.10 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงทํองเที่ยวถ้าโพธิสัตว์ (ซุ๎มปูาย)

152,500 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงทํองเที่ยวถ้าโพธิสัตว์ปริมาณงาน กว๎าง
6.30 เมตร สูง 5.65 ม. (มีหลังคาคลุม) สถานที่ ถ้า
โพธิสัตว์ บ๎านจอมทอง หมูํที่ 13 ตาบล ปวนพุ
657,700 การกํอสร๎างขยายถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ปริมาณงาน ถนน
กว๎าง 6 ม. ไหลํทางข๎างละ 1 ม. ยาว 98 ม. พร๎อมรางระบาย
น้าข๎างถนน
506,300 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว๎าง 4 ม. ยาว 300 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พืน้ ที่ 1,200 ตร.ม.
1,963,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชํวงสายหมากแข๎ง-น้าหมัน
ขนาดกว๎าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร กว๎างข๎างละ 0.50
เมตร จานวน 1 สาย พร๎อมปูายโครงการ 1 ปูาย
1,800,000 ติดตั้งเสาไฟฟูาพร๎อมงานประติมากรรมรูปหงส์ ความสูง 3.10
ม. จานวน 50 ต๎น ชํวงที่ 1 จากสวนสันติประชาอาสา ถึง
เขื่อนริมตลิ่งพังหน๎า รร.ปากชมวิทยา จานวน 25 ต๎น ชํวงที่ 2
วัดโนนศรีสะอาด ถึง เขื่อนริมตลิ่งฝั่งหน๎าแคมป์ไทวัด จานวน
25 ต๎น

152,500

2.11 กํอสร๎างขยายถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเชื่อม
ระหวํางน้าตกเพียงดิน - ถนนรังสรรค์พฒ
ั นา
2.12 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข๎าแหลํงทํองเที่ยว
คุนหมิงเมืองไทย
2.13 ปรับปรุงและพัฒนาเส๎นทางเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยว(เส๎นทาง
เข๎าสูํอุทยานเทิดพระเกียรติบา๎ นหมากแข๎ง)
2.14 ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางพร๎อมประติมากรรมรูปหงส์

2.15 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวอํางเก็บน้าวัดลาดปูุ

2.16 ปรับปรุงภูมิทัศน์แกํงตาดขํา

2,900,000 1. กํอสร๎างศูนย์อาหาร กว๎าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร
2. กํอสร๎างจุดชมวิว กว๎าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร พร๎อมลี่
จาลอง ยาว 24 เมตร
669,700 1. กํอสร๎างศาลาชมวิว พืน้ ที่ไมํน๎อยกวํา 22 ตร.ม.
จานวน 3 หลัง
2. กํอสร๎างลานอเนกประสงค์บริเวณแกํงตาดขํา พืน้ ที่ไมํน๎อย
กวํา 250 ตร.ม.

657,700

506,300
1,963,000

1,800,000

2,900,000

669,700

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

2.17 ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวน้าตกห๎วยไค๎

3

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

867,000 1. กํอสร๎างถนน คสล.ทางขึ้นน้าตกห๎วยไค๎ กว๎าง 3 ม. ยาว
450 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา 1,350
ตร.ม.
2. กํอสร๎างลาน คสล.ทางขึ้นน้าตกห๎วยไค๎ กว๎าง 6 ม.
ยาว 20 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา
120 ตร.ม.
3. กํอสร๎างบันได คสล.ทางขึ้นน้าตกห๎วยไค๎ กว๎าง 1.20 ม.
ยาว 31 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม.
4. กํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล.ทางขึ้นน้าตกห๎วยไค๎ กว๎าง 1.20
ม. ยาว 169 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม.

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

867,000

2.18 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้าตกปลาบํา หมูํที่ 5 บ๎านปลาบํา ตาบล
ปลาบํา อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย

1,510,000 ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวน้าตกปลาบํา (ภูเรือเที่ยวได๎ทั้งปี) โดย

2.19 พัฒนาภูมิทัศน์จุด landmark อาเภอภูเรือ รองรับภูเรือ
เที่ยวได๎ทั้งปี และงานไม๎ดอกเมืองหนาวอาเภอภูเรือ

1,900,000 ติดตั้งเสาไฟฟูาพร๎อมงานประติมากรรมรูปดอกไม๎ หรืออื่นๆ
จานวน 16 ชุด, ประติมากรรมปรอทยักษ์ และกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (แสตมป์ลาย) กว๎าง 6 ม. ยาว 147 ม.
หนา 0.15 ม. หรือ คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 895 ตร.ม.
ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1.พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํรองรับภูเรือเที่ยวได๎ทั้งปี
2. แหลํงทํองเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวก
3. ดึงดูดนักทํองเที่ยว ให๎มาเที่ยวมากขึ้น

1,900,000

2.20 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสระใหญํ บ๎านห๎วยไผํ

2,891,400 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหญํ บ๎านห๎วยไผํ ม. 4 ต.ห๎วยส๎ม

2,891,400

โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเทีย่ ว

1,510,000

ดาเนินการดังนี้
1.กํอสร๎างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 1.00 ม. ยาว 84
ม.พร๎อมราวเหล็กกันตก กํอสร๎างบันไดเหล็กขนาด 1.00 เมตร ยาว
35.50 ม.
2.กํอสร๎างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ม. ยาว 40 ม.
ผิวคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพนื้ ที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อย
กวํา 1,200 ตร.ม.
ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1.ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
2. แหลํงทํองเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวก
3. นักทํองเที่ยวมีความปลอดภัย

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

3.1 โฆษณาและประชาสัมพันธ์การทํองที่ยวจังหวัดเลย

3.2 สร๎างพัฒนาและรักษาเครือขํายการประชาสัมพันธ์
การทํองเที่ยวจังหวัดเลย
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4,000,000 1. คําผลิต ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์จังหวัด
2. คําผลิตติดตั้งปูายบอกแหลํงทํองเที่ยว
3. คําจัดทาหนังสือแนะนาแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดเลย
3. คําจัดทาสารคดี วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยและ
สํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัด
4. คําจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์สํงเสริมการทํองเที่ยว
จังหวัดเลย

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

4,000,000

150,000 บุคลากรในหนํวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งปฏิบตั ิหน๎าที่ /รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ของหนํวยงาน/องค์กร จานวน 120 คน
จังหวัดเลยมีสื่อบุคคลด๎านการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว
กระจายอยูํในทุกพืน้ ที่ของจังหวัดเลยสื่อบุคคลในจังหวัดเลย
มีความรู๎ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ฯ การทํองเที่ยว อยํางเป็นระบบ

150,000

4.1 จัดกิจกรรมคํายเยาวชนเพือ่ เรียนรู๎และสืบสานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย

2,000,000 สํงเสริม สนับสนุน ความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม แกํเด็ก เยาวชน ในรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ/เด็ก จานวน 14 อาเภอๆ ละ100 คน/ ได๎สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่นจังหวัดเลย ผํานกระบวนการ
เรียนรู๎เชิงปฏิบตั ิการ

2,000,000

4.2 จัดงานประเพณีบญ
ุ หลวงและการละเลํนผีตาโขน อาเภอ
ดํานซ๎าย จังหวัดเลย

300,000 1.การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวทิ ยุ
2.การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
3.การแถลงขําวการจัดงานประเพณีบญ
ุ หลวงและการละเลํน
ผีตาโขน
4.การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เชํน ปูายคัทเอาท์ ข๎อความวิ่งบน
ทีวี ตู๎เอทีเอ็ม ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สื่ออื่น ๆ

300,000

4.3 ประกวดหมูํบา๎ นสะอาดดีเดํนเพือ่ สํงเสริมการทํองเที่ยว
จังหวัดเลยอยํางยั่งยืน

764,000 หมูํบา๎ น/ชุมชน จานวน 918 หมูํบา๎ น/ชุมชน

764,000

โครงการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

โครงการส่งเสริมอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

5.1 สร๎างปุา สร๎างรายได๎ ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดเลย

5.2 กํอสร๎างกํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแมํน้าฮวย
บ๎านห๎วยโตก หมูํ 2 ต.นาโปุง อาเภอเมือง จ.เลย
5.3 กํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแมํน้าเลย บ๎านทํามะนาว
หมูํ 4 ต.นาอ๎อ อาเภอเมือง จ.เลย
6

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

3,640,500 เพือ่ สนองพระราชดาริ และขับเคลื่อนโครงการสร๎างปุา สร๎าง
รายได๎ ให๎บรรลุเปูาหมาย โดยให๎มีการปลูกปุาเพือ่ การ
อนุรกั ษ์และปลูกไม๎เกษตรสาหรับไว๎บริโภคภายในครัวเรือน
ประชาชนในพืน้ ที่สามารถเก็บผลผลิตจากปุาเพือ่ ขายเป็น
รายได๎เสริมอีกทางหนึ่ง ในพืน้ ที่ขยายผล จานวน 3 อาเภอ
ได๎แกํ อาเภอภูหลวงอาเภอภูเรือ และอาเภอเมืองเลย

3,640,500

10,000,000 กํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแมํน้าฮวย บ๎านห๎วยโตก หมูํ 2
ต.นาโปุง ที่ทาปกครองอาเภอเมือง จ.เลย ความยาว
200.00 เมตร
12,000,000 กํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแมํน้าเลย บ๎านทํามะนาว หมูํ
4 ต.นาอ๎อ ที่ทาปกครองอาเภอเมือง จ.เลย ความยาว 200
เมตร

10,000,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

12,000,000

โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย
6.1 ปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ ฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
6.1.1 ปรับปรุงถนนสายบ๎านกลาง - บ๎านน้าพร
ตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1,988,000 ปรับปรุงถนนให๎ราษฎรได๎รบั ความสะดวก ผิวจราจร แอส
ฟัลด์คอนกรีต ขนาดกว๎าง 5 ม. ระยะทาง 1,200 ม. ไหลํทาง
กว๎างข๎างละ 0.50 ม. ประชาชนได๎รบั ประโยชน์ 3 หมูํบา๎ น
720 ครัวเรือนประชากรจานวน 2,179 คน

1,988,000

6.1.2 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํที่ 9
บ๎านโนนสมบูรณ์ (เส๎นวัดถ้าผาตั้ง) ต.ปากชม
อาเภอปากชม

1,890,000 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังให๎ราษฎรได๎รบั ความสะดวก โดย
เสริมผิวจราจร ดินลูกรังบดอัดแนํน ขนาดกว๎าง 5 ม.
ระยะทาง 4,000 ม. หนา 0.25 ม. หรือมีพนื้ ที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 20,000 ตร.ม. ประชาชนได๎รบั ประโยชน์ 5,464 คน

1,890,000

6.1.3 ปรับปรุง ถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุกเข๎า
พระราชดาริ อํางเก็บน้าห๎วยวังกวางโตน
ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย

1,713,000 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก เข๎าโครงการ
พระราชดาริหว๎ ยวังกวางโตน บ๎านห๎วยไผํเหนือ หมูํที่ 8
ปริมาณงานกว๎าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. ลงดินลูกรังและหิน
คลุกบดอัดแนํน

1,713,000

6.1.4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง
แผํนดิน-ทําสวรรค์ ตาบลทําสะอาด

3,700,000 ทํอลอดถนนคอนกรีตภายในหมูํบา๎ นรักธรรม หมูํที่2 ตาบล
ทําสะอาด ขนาดผิวจราจร คอนกรีตกว๎าง 5 ม. ยาว 1,640 ม.
หนา 0.15 ม. พร๎อมลูกรังไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.00-0.5 ม.

3,700,000

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

6.1.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านนา
บอน หมูํที่ 7 (สายภูใหญํ) ตาบลชัยพฤกษ์ บ๎านหนองนาทราย หมูํที่ 5 ตาบลนาดินดา
อาเภอเมืองเลย

2,500,000 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,085
กม. หนา 0.15 ม.

2,500,000

6.1.6 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายห๎วยศอก)
หมูํที่ 6 บ๎านหนองอุมลัว ต.โพนสูง อาเภอ
ดํานซ๎าย

1,638,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 3
เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ ที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 2850 ตารางเมตร ไหลํทางเฉลี่ยข๎างละ 0.00-0.50 เมตร
พร๎อมปูายโครงการ 1 ปูาย

1,638,000

6.2 การพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดาริ (เศรษฐกิจพอเพียง วิถีประชาธิปไตย)
6.2.1 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6,000,000 1. พัฒนาด๎านแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรตาม
แนวพระราชดาริฯ
ในพืน้ ที่จังหวัดเลย

2. การพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพ
3. การพัฒนาด๎านคมนาคม/สื่อสาร
4. การพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคมและการศึกษา
5. การพัฒนาด๎านการเกษตร
6. การพัฒนาแบบบูรณาการ
7. การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
8. สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
พระราชดาริฯ ในพืน้ ที่
9. การบริหารจัดการขยายผลโครงการพระราชดาริฯ ในพืน้ ที่
10. อนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สร๎างปุา สร๎างรายได๎)
11 พัฒนาแหลํงน้าพืน้ ที่โครงการบ๎านเล็กในปุาใหญํ ผานาง – ผาเกิ้ง
อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
12. พัฒนาแหลํงน้าพืน้ ที่โครงการพัฒนาพืน้ ที่เพือ่ เทิดพระเกียรติฯ บ๎าน
ผาบําว – ผาสาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
13. พัฒนาแหลํงน้าพืน้ ที่โครงการพัฒนาพืน้ ที่เพือ่ เทิดพระเกียรติฯ บ๎า
นคกงิ้ว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
14. พัฒนาโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติฯ บ๎านหมากแข๎ง ตาบลกกสะ
ทอน อาเภอ ดํานซ๎าย จังหวัดเลย
15. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและแผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ที่
ประยุกต์ตามพระราชดาริ จังหวัดเลย

6,000,000

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

6.3

พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนจังหวัดเลย

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

1,635,000 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนารายได๎ของครัวเรือนยากจนของจังหวัดเลย

1,635,000

1,653,000 1. อบรมพัฒนาศักยภาพครูพเี่ ลี้ยง รุํนที่ 1,2,3,4,5
2. อบรมพัฒนาศักยภาพครูพเี่ ลี้ยง รุํนที่ 6,7,8,9,10
3. อบรมพัฒนาศักยภาพครูพเี่ ลี้ยง รุํนที่ 11,12,13,14
4. สร๎างหลักสูตรการฝึกอบรมเด็กเล็กกํอนวัยเรียน ทั้ง 14
อาเภอ 376 แหํง

1,653,000

โดยกระบวนการ 1) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาวิทยากรตาบลเปูาหมาย
1 รุํน งบประมาณ 240,000 บาท 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ลด
รายจําย เพิม่ รายได๎ครัวเรือนยากจนเปูาหมายงบประมาณ 1,395,000
บาท ผลสัมฤทธิ์ ครัวเรือนยากจนจานวน 558 ครัวเรือนได๎รับการ
สํงเสริม สนับสนุนให๎บริหารจัดการชีวิตตนเองได๎อยําง เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ

6.4

สํงเสริมและพัฒนาการยกระดับศูนย์เด็กเล็กจังหวัดเลย

6.5

บาบัดทุกข์บารุงสุข จังหวัดเลย (ปวงประชาเป็นสุข)

390,000 นาสํวนราชการออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน และนา
บริการขั้นพืน้ ฐานมาสูํประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ รับฟังปัญหา
และแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน และเพือ่
ให๎บริการสงเคราะห์ชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส อยํางน๎อยเดือนละ
1 ครั้ง โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อยครั้งละ 400-500 คน

390,000

6.7

การจัดการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน

811,800 กิจกรรมที่ 1 อบรมภาษาตํางประเทศเพือ่ การสื่อสารสาหรับครูสอน

811,800

6.8

จัดหาแหลํงน้าบาดาลให๎กับหมูํบา๎ นที่ขาดแคลนน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคเพือ่ ประชาชน

27,095,000 ขุดเจาะบํอน้าบาดาลพร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบไฟฟูา เพือ่
แก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภคบริโภค จานวน
100 บํอ (ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้าบาดาล)

27,095,000

12,640,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมรางระบายน้าแบบปิด
สาย บ.เพชรเจริญ หมูํ 11 ต.เมือง ที่ทาปกครองอาเภอเมือง
จ.เลย ระยะ 0.800 กิโลเมตร

12,640,000

6.9

7

ยกระดับมาตรฐานงานทาง
6.9.1 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมราง
ระบายน้าแบบปิด สาย บ.เพชรเจริญ หมูํ 11 ต.
เมือง อาเภอเมือง จ.เลย
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กิจกรรมที่ 2 อบรมภาษาตํางประเทศเพือ่ การสื่อสารสาหรับผู๎บริหาร
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียน
กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลดาเนินงาน

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

7.1

คําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

7.2

บูรณาการข๎อมูลและสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดเลย

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

10,000,000 งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
2,600,000 การนาข๎อมูลที่สาคัญจาเป็น สาหรับนาไปใช๎จดั ทาแผนพัฒนาจังหวัดที่มี

คุณภาพ และเกิดประโยชนืสูงสุด ทุกกลุํมอาชีพ และเพือ่ ใช๎ในการ
วิเคราะห์ตัดสินใจของผู๎ใช๎ข๎อมูล โดยข๎อมูลที่ได๎เกิดจากการบูรณาการจาก
ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ทุกมิติ ใน 5 ชุดข๎อมูลและสารสนเทศ ได๎แกํ
1.ข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวและสิ่งแวดล๎อม
2.ข๎อมูลด๎านอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และการค๎าชายแดน
3.ข๎อมูลด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ข๎อมูลด๎านความมั่นคง

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

10,000,000
2,600,000

5.ข๎อมูลด๎านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์
เปูาหมาย
1.เพือ่ จัดทาชุดข๎อมูลและสารสนเทศของหนํวยงานรัฐเพือ่ สนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเลย
2.เพือ่ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางหนํวยงานทุกภาคสํวนที่
เกี่ยวข๎อง
3.เพือ่ เผยแพรํและให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศของจังหวัดเลย
4.เพือ่ การพัฒนาแบบบูรณาการของหนํวยงานในจังหวัดให๎เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิ ัล

7.3

เพิม่ ขึดความสามารถการบริหารจังหวัดและอาเภอแบบ
บูรณาการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดีใน
การเป็นประชาคมอาเซียน (AC)

5,000,000 1. การเตรียมการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดีในการเป็นประชาคมอาเซียน

(ด๎านสังคม/
วัฒนธรรม,ด๎านเศรษฐกิจ และความมั่นคง - จัดทาปูายบอก / ปูายการ
ทํองเที่ยว สอง ภาษา
- สํงเสริม SMEs สูํอาเซียน วงเงิน
- อบรมภาษาอังกฤษ ให๎แกํ ผู๎ประกอบการ ร๎านค๎า สามล๎อ ขนสํง
- อบรมมัคคุเทศก์สูํอาเซียน
- อบรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจังหวัดเลย
2. รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จุดเสี่ยง สถานที่สาธารณะ
3. อบรมเกษตรกรผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรให๎ปลอดภัยและได๎มาตรฐานเพื่อการ
บริโภคและอุตสาหกรรม
4. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาด๎านบุคลากร การพัฒนาโครงสร๎างและระบบ
บริหารจัดการ
5. เสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ สํงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน
6. สํงเสริมเพิ่มพูนพัฒนาทักษะและฝีมือให๎กับแรงงานในพื้นที่
7. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์อาเซียนประจาจังหวัด
8. การทํองเที่ยวเชิงสีเขียว
9. การเพิ่มศักยภาพด๎านการรักษาความปลอดภัย จราจร และปูองกัน
อาชญากรรม

5,000,000

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

8

9

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลยสู่ Thailand 4.0
8.1

จัดทาฐานข๎อมูลเพือ่ พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ SMEs
จังหวัดเลย

500,000 จัดทาฐานข๎อมูลผู๎ประกอบการ SMEs ที่ทันสมัยและปัจจุบนั
ในเชิงลึกที่สามารถแสดงการเชื่อโยงของกิจกรรมการผลิต
ตํางๆ ในจังหวัดได๎นาไปสูํการวางแผนของจังหวัดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับโครงสร๎างเศรษฐกิจจังหวัดตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่มุ๎งเน๎น และนโยบายรัฐบาลที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด๎วยผู๎ประกอบการ SMEs โดยสร๎างให๎เป็น
ผู๎ประกอบการที่ทันสมัย โดยใช๎เท5โนโลยีดิจิทัลเข๎ามาใช๎ใน
การบริหารจัดการธุรกิจ มุํงผลิตสินค๎าและบริการที่มีมูลคําสูง
(High Value)

500,000

8.2

สํงเสริมสนับสนุนการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพผู๎ประกอบการ SMEs เพือ่ พัฒนาสูํประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0 ) จังหวัดเลย

500,000 เพือ่ ให๎กลุํมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม SMEs และ
ประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการเงิน
ของสถาบันการเงินได๎โดยตรง รวมทั้งผู๎ประกอบการ SMEs
ในจังหวัดเลยมีการพัฒนาตัวเองสูํ Start up ได๎อยํางเป็น
รูปธรรม และจังหวัดมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดย
การบูรณาการ เพือ่ นาไปสูํการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสินค๎า
และบริการได๎รบั การพัฒนาให๎มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนมากขึ้น

500,000

โครงการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมแบบครบวงจร (Zoning)
9.1

พัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ ฐานเพือ่ การเกษตร
9.1.1 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตลาห๎วยแบํง
หมูํที่ 3 ตาบลจอมศรี อาเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย
9.1.2 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตลาห๎วยหินซา
หมูํที่ 3,4,12 ตาบลธาตุ อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

9.1.3 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรลาห๎วยพวย
บ๎านแสนสุข ม.3 ต.ผาขาว

995,000 ขุดลอกลาห๎วยแบํง หมูํ 3 ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณดินขุด ไมํ
น๎อยกวํา 21,000 ลบ.ม.

995,000

1,611,000 พัฒนาลาห๎วยหินซา สภาพเดิม ปากกว๎างเฉลี่ย 8.00 เมตร ก๎นกว๎างเฉลี่ย 6.00

1,611,000

1,700,000 ขุดลอกห๎วยพวย ปากกว๎าง 15 เมตร ก๎นกว๎าง 8 เมตร ยาว
2,250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร

1,700,000

เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร สภาพดาเนินการ ปากกว๎างเฉลี่ย 10.00 เมตร ก๎น
กว๎างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ยาว
3,300.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 8,250.00 ลบ.ม. พร๎อม
กํอสร๎างฝายเก็บกักน้าตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร
ผนังข๎างสูง 3.00 เมตร กว๎าง 12.00 เมตร จานวน 2 แหํง ตามแบบ
เทศบาลตาบลธาตุประชาชนได๎รับประโยชน์ 3 หมูํบา๎ น 497 ครัวเรือน ประชากร
จานวน 1,138 คน

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

9.1.4 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าสระหลวง
สาธารณประโยชน์บา๎ นหนองผา หมูํที่ 3
ตาบลผาบิง้

9.2
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จัดหาแหลํงน้าบาดาลเพือ่ การเกษตร เพือ่ สํงเสริมและเพิม่
ศักยภาพการผลิตด๎านการเกษตร

1,590,000 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าสระหลวงสาธารณประโยชน์
ซึ่งตื้นเขินและเต็มไปด๎วยวัชชพืช จนไมํสามารถกักเก็บน้าให๎
ประชาชนใช๎ประโยชน์ได๎
ขุดลอกและปรับปรุงฟืน้ ฟูสภาพภูมิทัศน์ปริมาตรดินขุดไมํ
น๎อยกวํา 51,400 ลบ.ม.
ลึกเฉลี่ย 4 เมตร สามารถเก็บกักน้าได๎เพิม่
มากขึ้น 77,000 ลบ.ม ราษฎรได๎รบั ประโยชน์
ใช๎ทาการเกษตร ไมํน๎อยกวํา 200 ครัวเรือน

49,267,500 ขุดเจาะบํอบาดาลเพือ่ การเกษตรพร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้า
แบบไฟฟูา จานวน 150 บํอ (ตามมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้าบาดาล)

1,590,000

49,267,500

โครงการสนับสนุน เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต เชิงสร้างสรรค์
10.1 การสํงเสริมศักยภาพด๎านการตลาดของผู๎ประกอบการ
SMEs และ Startup จังหวัดเลยสูํ Thailand 4.0
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งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

4,000,000 1. ผู๎ประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการและได๎รบั ความรู๎เกี่ยวกับ
ด๎านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการผลิตสินค๎าด๎วย
นวัตกรรมใหมํๆ รวมถึงโอกาสการค๎าการลงทุน การดาเนิน
ธุรกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบ๎าน
2. ผู๎ประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการฯ มีความพึงพอใจไมํน๎อย
กวํา
3. ผู๎ประกอบการสามารถ ขอใช๎ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน
สินค๎าจังหวัดเลย (Loei The Best)
4. ผู๎ประกอบการ SMEs /Startup/OTOP/Biz club ธุรกิจ
ทํองเที่ยว เกษตรเชิงสร๎างสรรค์ การค๎าสํง – ค๎าปลีก
การค๎าชายแดน สินค๎าและบริการ เจรจาจับคูํธรุ กิจมีคูํค๎า
ทางธุรกิจ
5. มูลคําการจาหนํายในงานแสดงสินค๎า

4,000,000

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการด้วย Digital Technology 4.0
11.1 พัฒนาศักยภาพแรงานและผู๎ประกอบการกิจการด๎วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลักสูตร E commerce การจาหนํายสินค๎าออนไลน์

262,800 เพือ่ พัฒนาศักยภาพของแรงานให๎มีการเรียนรู๎เทคโนโลยีให๎
ทันสมัย ฝึกยกระดับฝีมือแรงานโดยการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิตามหลักสูตรของศูนย์พฒ
ั นาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเลย จานวน 2 รุํน ๆ ละ 20 คน รวม 40 รุํน
ละ 131,400 บาท

262,800

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่
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ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

11.2 ฝึกอบรมและยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ๎างผู๎ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวข๎องกับไฟฟูาด๎วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน

298,500 นากลุํมเปูาหมายที่เป็นสาขาอาชีพตาแหนํงงานหรือลักษณะ
งานที่อาจเป็นอันตตรายตํอสาธารณะ ดาเนินการพัฒนาฝีมือ
แรงงานเข๎าสูํเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานจานวน 2 รุํน ๆ 20
คน รวม 40 คน ให๎มีความรู๎ ความสามารถ เพือ่ ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ อบรม จานวน 2 รุํน ๆ ละ 149,250 บาท

298,500

11.3 เสริมสร๎างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีแรงงาน
นอกระบบ

236,000 กิจกรรมหลัก อบรมให๎ความรู๎ด๎านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล๎อมในการทางาน เพือ่ สร๎างการรับรู๎และ
จิตสานึกด๎านความปลอดภัย กิจกรรมหลัก ตรวจอาชีวอ
นามัยของผู๎ใช๎แรงงานนอกระบบ กิจกรรมหลัก แจก
อุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล (PPE)
กลุํมเปูาหมาย แรงงานนอกระบบ(ภาคเกษตรและผู๎รบั งาน
ไปทาที่บา๎ น) จานวน 2 รุํน ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน

236,000

11.4 พัฒนาคุณภาพแรงงานและรองรับอาเซียน

400,000 1.จัดฝึกอบรมเตรียมความพร๎อมแรงงานเลยสูํอาเซียน 6 ชม.
1 รุํน 100 คน
2.จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศ 30 ชม.
4 รุํน รุํนละ 25 คน

400,000

530,000 ฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือให๎แกํแรงงานนอกระบบ จานวน
10 รุํน ประมาณ 200 คน

530,000

11.5 ฝึกพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ (ฝึกอาชีพตาม
ความต๎อการของแรงงานฯ)
โครงการส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน
12.1 สํงเสริมศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
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การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

1,468,400 1.ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
2.คัดเลือกศูนย์ต๎นแบบสาหรับทาการเกษตรแบบผสมผสาน
3.จัดทาแผนปรับปรุงและแผนอบรมสาธิตการทาการเกษตร
แบบผสมผสาน
4.อบรมเกษตรกร
5.ประเมินผลการดาเนินงาน

1,468,400

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13.1 สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร๎อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต
13.1.1 อบรมถํายทอดความรู๎ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
13.1.2 สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านบัญชีในพืน้ ที่ศูนย์เรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

936,400 อบรมถํายทอดความรู๎ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
30,000 ฝึกอบรมสมาชิกกลุํมเศรษฐกิจพอเพียง 60 คน 2 กลุํม ให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจในการจัดทาบัญชี

936,400
30,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

13.1.3 ถํายทอด/ฝึกอบความรู๎ตามแนวทฤษฏีใหมํ
และสร๎างแปลงต๎นแบบ พร๎อมสนับสนุนปัจจัย
การผลิต
13.1.4 สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
13.1.5 สํงเสริมการจัดทาปุย๋ อินทรีย-์ ชีวภาพ
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450,000 เกษตรกรเข๎ารับการอบรมในศูนย์เรียนรู๎การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรจังหวัดเลย
14 แหํง ๆ ละ 30 ราย
500,000 ฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิแกํสมาชิกกลุํมเศรษฐกิจพอเพียง 150
คน 5 กลุํม ให๎มีความเข๎าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1,200,000 สํงเสริมการจัดทาปุย๋ อินทรีย-์ ชีวภาพ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

450,000

500,000
1,200,000

โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิม่ และการตลาดสินค้าเกษตร
14.1 กิจกรรมอานวยการสํงเสริมการผลิต การสร๎างมูลคําเพิม่
สินค๎าเกษตร
14.2 สํงเสริมการแปรรูปสินค๎าเกษตรด๎วยพลังงานทดแทน
14.3 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร

904,800 กิจกรรมอานวยการสํงเสริมการผลิต การสร๎างมูลคําเพิม่ สินค๎า
เกษตร
1,000,000 ติดตั้งระบบอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจก ขนาด 6.0x8.20 เมตร
1,000,000 สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร
ให๎แกํเกษตรกร 14 อาเภอ

904,800
1,000,000
1,000,000

14.4 พัฒนาต๎นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพือ่ ผลิตก๏าชชีวภาพ
พลังงานทดแทนอยํางยั่งยืน

292,800 1.ผลิตพันธุ์พชื อาหารสัตว์
2.พัฒนาความมั่นคงด๎านเสบียงสัตว์
3.พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์
4.ผลิตเมล็ดพันธุ์พชื อาหารสัตว์เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
(Seed Hub)
5.การจัดตั้งฟาร์มต๎นแบบพัฒนาการเลี้ยงโค กระบืออยําง
ครบวงจร

292,800

14.5 การจัดการอาหารสัตว์เพือ่ แก๎ไขปัญหาคุณภาพน้ามันดิบ
ในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)

946,500 สร๎างฟาร์มต๎นแบบ ในการบริหารจัดการด๎านอาหารสัตว์
เพือ่ ให๎น้านมดิบของเกษตรกรผํานเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ไว๎ โดยมีเปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid) ไมํน๎อยกวํา
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946,500

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

14.6 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพืน้ ที่สูง

14.7 สํงเสริมระบบสูบน้าพลังงานทดแทนเวียนเพือ่ การเกษตร
ที่ยั่งยืน
14.8 การผลิตใช๎ประโยชน์และแปรรูปสมุนไพรเพือ่ เพิม่ มูลคํา
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418,000 กลุํมเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางเกษตรบนพืน้ ที่สูงจังหวัดเลย
ได๎รบั การถํายทอดความรู๎การแปรรูปและการพัฒนาสินค๎า
เกษตร 5 กลุํม ๆ 20 ราย

418,000

1,950,000 ติดตั้งระบบสูบน้าด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ขนาด 2.4 กิโลวัตต์ จานวน 1 ชุด
1,726,400 1.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรให๎มีผลผลิต
เพิม่ ขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน
2.เพือ่ เพิม่ มูลคําสินค๎าเกษตรและสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกร
3.เพือ่
พัฒนาบุคลากรด๎านการเกษตร/สถาบันเกาตรกรให๎มีทักษะ
องค์ความรู๎และความร๎อมในการใช๎เทคโนโลยีการเกษตรพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

1,950,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

1,726,400

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่ คงกับประเทศเพือ่ นบ้าน
15.1 การประชุมคณะกรรมการรํวมมือรักษาความสงบ
เรียบร๎อยชายแดนระหวํางจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว
15.2 การประชุมคณะอนุกรรมการรํวมมือรักษาความสงบ
เรียบร๎อยชายแดนไทย-ลาว ระดับ อาเภอกับเมือง
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การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

2,000,000 ประชุมคณะกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ชายแดนระหวํางจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว
1,000,000 ประชุมคณะอนุกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ชายแดนไทย-ลาว ระดับ อาเภอกับเมือง (6 อาเภอชายแดน)

2,000,000

500,000 ฝึกอบรมอาสาสมัครรํวมต๎านยาเสพติดเปูาหมายประชาชน
ทั่วไป อายุ 20-40 ปี รวม 200 คน หลักสูตร 2 คืน 3 วัน
400,000 ประกวดคัดเลือกหมูํบา๎ นต๎นแบบการแก๎ไขปัญหายาเสพติด
เปูาหมาย 987หมูํบา๎ น/ชุมชน คัดเลือก 3 หมูํบา๎ น
1,309,600 จัดชุดปฏิบตั ิการปราบปรามยาเสพติดดาเนินการกับ
ผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดเปูาหมาย 14 อาเภอ 918 หมูํบา๎ น
69 ชุมชน (21 ชุดปฏิบตั ิการ)
1,008,000 จัดชุดปฏิบตั ิการตั้งดํานตรวจสกัดกั้นยาเสพติดเส๎นทาง
ลาเลียงพืน้ ที่ตอนในเปูาหมาย 14 อาเภอ 14 ดํานตรว
500,000 เปูาหมายสถานศึกษา,ชุมชน และสถานประกอบการทุกแหํง

500,000

1,000,000

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
16.1 ประชารัฐรํวมใจปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
16.1.1 กิจกรรมอาสาสมัครคนไทเลยรํวมต๎านยาเสพติด
16.1.2 กิจกรรมประกวดหมูํบา๎ นต๎นแบบเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติดอยํางยั่งยืน
16.1.3 กิจกรรมปราบปรามการแพรํระบาดยาเสพติด

16.1.4 กิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติดพืน้ ที่ตอนใน
16.1.5 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

400,000
1,309,600

1,008,000
500,000

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

16.1.6 กิจกรรมจัดระเบียบสังคมเพือ่ ความสงบสุข
สูํสังคม
16.1.7 กิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
16.1.8 กิจกรรมอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต๎าน
ยาเสพติด
16.1.9 กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพในการสกัดกั้น
ยาเสพติด
16.1.10 กิจกรรมสร๎างความเข๎มแข็งหมูํบา๎ นชายแดน
16.1.11 กิจกรรมฝึกสุนัขดมกลิ่นยาเสพติดเพือ่
ปฏิบตั ิงานตามแนวชายแดน
16.1.12 กิจกรรมฝึกอบรมแกนนาและจัดคํายเยาวชน
หมูํบา๎ นกองทุนแมํของแผํนดินปลอดภัย
ยาเสพติด

16.1.13 กิจกรรมจัดตั้งจุดตรวจ ดํานตรวจ อาเซียน
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพและภูมคิ ุ้มกันของคนและชุมชน

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

1,400,000 จัดระเบียบพืน้ ที่เสี่ยง กลุํมเด็กแว๎นแขํงรถ ฯลฯ เปูาหมาย 14
อาเภอ
200,000 ลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดชํองทางธรรมชาติตามแนว
ชายแดน เปูาหมาย 6 อาเภอชายแดน
700,000 ปูาหมาย 14 อาเภอ เยาวชนนอกสถานศึกษา 300 คน

1,400,000

1,000,000 เปูาหมาย จนท.ผู๎ปฏิบตั ิงาน จานวน 19 สถานีตารวจ

1,000,000

500,000 ปฏิบตั ิการจิตวิทยาสร๎างความเข๎มแข็งเปูาหมาย 56 หมูํบา๎ น
ชายแดน
500,000 ฝึกสุนัขปฏิบตั ิงานสกัดกั้นยาเสพติด เปูาหมาย จานวน 20 ตัว
1,586,700 1) ฝึกอบรมทบทวนแกนนาเยาวชนหมูํบา๎ นกองทุนแมํของ
แผํนดิน ปลอดภัยยาเสพติด 2) จัดคํายเยาวชนหมูํบา๎ น
กองทุนแมํของแผํนดิน ปลอดภัยยาเสพติด
ผลสัมฤทธิ์ 1) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ๎มกันที่ดี หํางไกลยา
เสพติด และรู๎เทําทันโทษภัยของยาเสพติด 2) เด็กและ
เยาวชนมีสํวนในการเฝูาระวังและแก๎ไข ปัญหายาเสพติด
รํวมกับหมูํบา๎ น/ชุมชน 3) เด็กและเยาวชนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจ และใช๎กองทุน แมํของแผํนดินเป็นเครื่องมือในการ
แก๎ไขปัญหา ยาเสพติดได๎อยํางยั่งยืน
963,750 จัดตั้งจุดตรวจ ดํานตรวจ จานวน แหํง 1.จุดตรวจบ๎านเพชร
โสภณ อาเภอทําลี่ 2. จุดตรวจบ๎านปากเนียม อาเภอปากชม

200,000
700,000

500,000
500,000
1,586,700

963,750

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

17.1 เพิม่ ประสิทธิภาพตารวจ/อาสาชุมชน และเมืองเลย
ปลอดภัย

17.2 ปรับปรุงและซํอมแซมโรงทอผ๎าไหม
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ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

1,200,000 1.เพิม่ ขีดความสามารถในการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมให๎กับเจ๎าหน๎าที่ตารวจ
2.สร๎างเครือขํายภาคประชาชนให๎มีประสิทธิภาพในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน
ผลสัมฤทธิ์
1.มีอาสาสมัครฯเพิม่ ขึ้นปีละจานวน 342 นาย
2.ขีดความสามารถในการปูองกันตนเองและชุมชนเพิม่ ขึ้น
ตนเองและชุมชนเพิม่ ขึ้น
3.เหตุอาชญากรรมในพืน้ ที่ลดลง

1,200,000

204,000 ปรับปรุงอาคารและซํอมแซมโรงทอผ๎าไหมโครงการผาบําวผาสาว จานวน 1 หํง

204,000

874,000 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกเพือ่ รองรับ
การเข๎ามาใช๎บริการของราษฎรไทย-ลาว และนักทํองเที่ยว
พร๎อมปูายโครงการ 1 ปูาย

874,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเพือ่ ความมัน่ คง
18.1 ปรับปรุงจุดผํอนปรนบ๎านนาขํา หมูํที่ 5 ต.ปากหมัน
อาเภอดํานซ๎าย
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งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

โครงการทาการเกษตรแบบสมัยใหม่
19.1 สํงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํ

2,347,600 จัดประชุมเตรียมความพร๎อมคณะทางาน
ประชาสัมพันธ์ /คัดเลือกเกษตรกรรํวมโครงการ
คัดเลือกแปลงสาธิตเข๎ารํวมโครงการ
จัดทาแผนการถํายทอดความรู๎
จัดอบรมเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ
ติดตามประเมินผล
จัดทารูปเลํมสรุปผลการดาเนินงาน

2,347,600

19.2 พัฒนาเกษตรสูํความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)

1,631,200 1.เกษตรกรมีทักษะทางด๎านวิชาการและการปฏิบตั ิด๎านเทค
โนดยยี เป็นผู๎นาด๎านการเกษตร
2.เกษตรกรได๎รบั การพัฒนาเป็น Smart Farmer
3.เกิดการขยายผลความรู๎จากการอบรม ฝึกปฏิบตั ิ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีเครือขํายเกษตรกรและหนํวยงานภาคี
เครือขํายในทุกระดับ

1,631,200

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่
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ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

19.3 สํงเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชเมืองหนาว

773,600 จัดประชุมเตรียมความพร๎อมคณะทางาน
ประชาสัมพันธ์ /คัดเลือกเกษตรกรรํวมโครงการ
คัดเลือกแปลงสาธิตเข๎ารํวมโครงการ
จัดทาแผนการถํายทอดความรู๎
จัดอบรมเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ
ติดตามประเมินผล
จัดทารูปเลํมสรุปผลการดาเนินงาน

773,600

19.4 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน

400,000 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน
กิจกรรมยํอยที่ 1 พัฒนาบุคลากรผู๎รบั ผิดชอบ
กิจกรรมยํอยที่ 2 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน

400,000

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐาน (2)
20.1 เส๎นทางแสวงบุญ ไหว๎พระสัญจร ย๎อนถิ่นที่อยูํอริยสงฆ์
จังหวัดเลย

2,000,000 สํงเสริม กิจกรรมเส๎นทางแสวงบุญ ไหว๎พระสัญจร เพือ่ ตาม
รอยพระอริยสงฆ์ของจังหวัดเลย ในมิติพระพุทธศาสนา /
จานวน 4 เส๎นทางสาคัญ พร๎อมคูํมือแนะนาเส๎นทางแสวงบุญ
/ได๎รบั ทราบเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ที่สาคัญ ของจังหวัดเลย

2,000,000

20.2 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวภูสะนาว ตาบลศรีสองรัก

1,377,000 สํงเสริมอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

1,377,000

20.3 รากวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ จังหวัดเลย

2,000,000 สืบค๎น ฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์ และเผยแพรํ เกี่ยวกับชาติพนั ธุ์ของ
จังหวัดเลย ในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม / กลุํมชาติ
พันธุ์ 6 ชาติ ในจังหวัดเลย / ได๎รวบรวม จัดเก็บองค์ความรู๎
ได๎ชาติพนั ธุ์ และเผยแผรํความรู๎ทางชาติพนั ธุ์ เกิดความรัก
สามัคคีคนจังหวัดเลย

2,000,000

20.4 ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิด หรือ CCTV
ในอุทยานแหํงชาติภูเรือ
20.5 กํอสร๎างแหลํงทํองเที่ยวจุดชมวิว ภูน๎อย
บ๎านปากปวน หมูํที่ 10 ตาบลปากปวน

2,996,000 ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิด หรือ CCTV ในอุทยานแหํงชาติภู
เรือ จานวน 14 ชุด
3,500,000 1.กํอสร๎างลานจุดชมวิว จานวน 1 แหํง เงิน 1,500,000 บาท
2.กํอสร๎างศาลาที่พกั ชมวิว จานวน 2 หลัง ๆ ละ 250,000
บาท เงิน 500,000 บาท
3.กํอสร๎างถนนลาดยางเข๎าโครงการจานวน 1 สายทาง เงิน
1,500,000 บาท

2,996,000
3,500,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

20.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ (จุดชมทิวทัศน์งามสามฤดู ภูสวรรค์)
จุดที่ 2 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ถนนเลย - สระบุรี
กิโลเมตรที่ 383

2,000,000 - พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวบริเวณ (จุดชมทิวทัศน์งามสามฤดู ภูสวรรค์)

2,000,000

20.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงเรียนรู๎เชิงเกษตร (ปรอทยักษ์)
ม.4 ตาบลหนองบัวอาเภอภูเรือ จังหวัดเลย

2,000,000 -พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร โดย
1.กํอสร๎างห๎องน้า จานวน 1 หลัง (จานวน 5 ห๎อง)
งบประมาณ 700,000 บาท
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์รมิ คลองห๎วยเหิน่ (หลักปรอทยักษ์)
งบประมาณ 1,300,000 บาท
-ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1.ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
2.สร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน
3.ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎มาเที่ยวมากขึ้น
4.แหลํงทํองเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวก

2,000,000

20.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงทํองเที่ยวด๎านธรรมชาติและด๎าน
วัฒนธรรม ในตาบลแสงภา
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งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

1. ศาลาชมวิวหกเหลี่ยม จานวน 6 หลัง
2. ร๎านค๎าชุมชน จานวน 1 ชุด แบํงเป็น 8 ล๏อค
3. ห๎องน้าชาย - หญิง จานวน 1 หลัง
4. ถนนคอนกรีตรอบบริเวณ
5. ลาดจอดรถ จานวน 2 จุด
6. ไม๎ดอกไม๎ประดับ จานวน 5 จุด
-ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1.ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
2.สร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน
3.ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎มาเที่ยวมากขึ้น
4.แหลํงทํองเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวก

500,000 เพือ่ สํงเสริมการทํองเที่ยว

500,000

โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว (2)
21.1 พัฒนาภูหอ (ฟูจิเมืองเลย) เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
21.2 กํอสร๎างห๎องน้า ห๎องสุขา ในอุทยานแหํงชาติภูเรือ
21.3 กํอสร๎างศูนย์ทํองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ ลาน้าสวย
21.4 ปรับปรุงปูายประชาสัมพันธ์ (บริเวณหน๎าแขวงการทาง
เลยที่ 2 ดํานซ๎าย) ต.นาแห๎ว อาเภอนาแห๎ว จ.เลย
21.5 ปรับปรุงจุดชมวิวผาหนอง ผาหมอกให๎เป็นสถานที่
ทํองเที่ยว

9,900,000 กํอสร๎างศูนย์บริการนักทํองเที่ยว ถนน ไฟฟูา จุดบริการ
บ๎านพัก และปรับปรุงสิ่งแวดล๎อม
1,098,940 กํอสร๎างห๎องน้า ห๎องสุขา ในอุทยานแหํงชาติภูเรือ จานวน 1
หลัง
1,964,000 กํอสร๎างศูนย์ทํองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ ลาน้าสวยเพือ่ ให๎เป็นแห
ลางทํองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์แหํงใหมํของอาเภอเอราวัณ
1,000,000 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
1,000,000 เพือ่ สํงเสริมการทํองเที่ยว

9,900,000
1,098,940
1,964,000
1,000,000
1,000,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

21.6 จัดตั้งศูนย์บริการนักทํองเที่ยวประจาตาบล

1,500,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว

1,500,000

21.7 กิจกรรมซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตเข๎า
แหลํงทํองเที่ยวสวนหินผางาม บ๎านผางาม หมูํที่ 10

2,888,700 สร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตเข๎าแหลํงทํองเที่ยวสวน
หินผางาม ปริมาณงาน กว๎าง 6 ม. ไหลํทางข๎างละ 1 ม. ยาว
892 ม. หรือพืน้ ที่ 7.136 ตร.ม. ไหลํทางข๎างละ 1.00 ม.

2,888,700

21.8 บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน
ควบคุม 0200 ตอน บํอโพธิ์ - โคกงาม ระหวําง กม.
84+000 - กม.87+700
21.9 สร๎างทํอระบายน้าเสียพร๎อม ระบบบาบัด

35,000,000 บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน
ควบคุม 0200 ตอน บํอโพธิ์ - โคกงาม ระหวําง กม.84+000
- กม.87+700
1,261,800 สร๎างทํอระบายน้าเสียพร๎อมระบบบาบัด แหลํงทํองเที่ยวคุณ
หมิงเมืองไทย ปริมาณงาน ทํอระบายน้าเส๎นผําศูนย์กลาง
0.80 ม. 286 ทํอน บํอพัก 23 บํอ บํอเกรอะ 1 บํอ บํอซึม
1 บํอ และระบบฆําเชื้อด๎วยเครื่องจํายสารละลายคลอรีน
1 ระบบ

35,000,000

1,261,800

21.10 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวน้าพุ บ๎านดงน๎อยม.4 ต.ผาขาว

2,825,000 มีแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

2,825,000

21.11 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้าเลยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

3,000,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนสาธารณะพร๎อมกํอสร๎างปฏิมากรรม
เพือ่ สํงเสริมการทํองเที่ยวของอาเภอภูหลวง
2,782,000 กํอสร๎างถนนจักรยานขนาดกว๎าง 2.5 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ระยะทางรวม 2,350 ม. 2 ชํวง
ชํวงที่ 1 เส๎นทางจักรยานพร๎อมทํอลอด 1 จุด จากสวน
สันติประชาอาสา ถึง เขื่อนริมตลิ่งพังถึงหน๎า รร.ปากชมวิทยา
ระยะทางรวม 1,200 ม. (วงเงิน 1,400,000 บาท)
ชํวงที่ 2 เส๎นทางจักรยานพร๎อมทํอเหลี่ยม 2 ชํอง 1 จุด จาก
หน๎า รพ.ปากชม ถึง เขื่อนริม ตลิ่งพังถึงหน๎าแคมป์ไทวัด
ระยะทาง 1,150 ม. (วงเงิน 1,800,000 บาท)

3,000,000

2,386,000 กํอสร๎างอาคารพักเพือ่ สํงเสริมอาชีพและการทํองเที่ยวให๎กับ
สมาชิกในโครงการฯบ๎านเล็กในปุาใหญํผานาง - ผาเกิ้ง
1,655,900 1. ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางริมน้าคาน จานวน 10 จุด
2. กํอสร๎างลานคอนกรีต กว๎าง 36.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา 1,440 ตร.ม.

2,386,000

21.12 กํอสร๎างถนนจักรยานริมตลิ่งแมํน้าโขง

21.13 บ๎านพักภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น (โฮมสเตย์ 4 หลัง) ในบ๎านเล็ก
ในปุาใหญํผานาง - ผาเกิ้ง
21.14 ปรับปรุงภูมิทัศน์พระใหญํรมิ น้าคาน

2,782,000

1,655,900

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

21.15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ผาประวัติศาสตร์

877,200 1. กํอสร๎างห๎องน้าสาธารณะ (ชาย) กว๎าง 3 ม. ยาว 5 ม.
2. กํอสร๎างห๎องน้าสาธารณะ (หญิง) กว๎าง 3 ม. ยาว 5 ม.
3. ติดตั้งราวกันตก,บันได ยาว 310 ม.
4. กํอสร๎างลานอเนกประสงค์บริเวณผาประวัติศาสตร์ พืน้ ที่
ไมํน๎อยกวํา 900 ตร.ม. หนา 0.10 ม.
5. กํอสร๎างศาลาชมวิว พืน้ ที่ไมํน๎อยกวํา 22 ตร.ม.

877,200

21.16 กํอสร๎างลานเอนกประสงค์แกํงโตน

1,096,500 กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พืน้ ที่รวม
ไมํน๎อยกวํา 1,665 ตร.ม.
698,000 1. กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 368 ม. หนาโดยเฉลี่ย
0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา 1,472 ตร.ม.
2. วางทํอพร๎อมเทคอนกรีตทับหลัง และด๎านข๎างทั้ง 2 ด๎าน
ขนาด ø 0.60 ม. พืน้ ที่ไมํน๎อยกวํา 131.72 ตร.ม.

1,096,500

21.17 ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวตาดส๎มปุอย

21.18 พัฒนาน้าตกผาผึ้งผาจอมและปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่
สํงเสริมการทํองเที่ยว ตาบลนามาลา

698,000

500,000 พัฒนาแหลํงทํอเที่ยว

500,000

21.19 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้าตกคิ้ง

3,000,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว

3,000,000

21.20 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้าตกช๎างตก

1,000,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว

1,000,000

21.21 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้าตกตาดเหือง

1,000,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว

1,000,000

21.22 ปรับปรุงอาคารพิพธิ ภัณฑ์ลูกเสือชาวบ๎าน

2,500,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว

2,500,000

21.23 สร๎างเซ็นเตอร์ลูกเสือชาวบ๎านและบ๎านพักบุคคลทั่วไป
บริเวณลานสน จานวน 8 หลังหมูํที่ 1 บ๎านเหลํากอหก
21.24 ต.เหลํ
ซํอมสร๎าากอหก
งผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ๎านปากป
วน - บ๎านน้าคิว ( ทางเลี่ยงเมือง ) ตํอเนื่อง

2,600,000 เพือ่ สํงเสริมการทํองเที่ยว

2,600,000

30,000,000 ซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตระยะทาง 4.000
กิโลเมตร

30,000,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

21.25 กํอสร๎างสะพานแขวนแบบชํองทางบ๎านโคกหางวัง ตาบล
ลาดคําง อาเภอภูเรือจังหวัดเลย(สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ทํองเที่ยวของอาเภอภูเรือ)

21.26 ปรับปรุงคูระบายน้า ในอุทยานแหํงชาติภูเรือ
21.27 ซํอมแซมถนนในอุทยานแหํงชาติภูเรือ
21.28 กํอสร๎างศูนย์บริการหมอพืน้ บ๎าน บ๎านหัวนา
21.29 กํอสร๎างปูายบ๎านเล็กในปุาใหญํผานาง-ผาเกิ้ง อาเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลย
21.30 ติดตั้งระบบไฟฟูาสํองสวําง
21.31 กํอสร๎างบ๎านพักภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น (โฮมสเตย์ 4 หลัง)
ในโครงการบ๎านเล็ก ในปุาใหญํผานาง - ผาเกิ้ง
21.32 สร๎างพระประธานพุทธมณฑลประจาจังหวัดเลย
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งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

400,000 - พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวลาน้าสาน เพือ่ สนับสนุนการ
ทํองเที่ยวผจญภัย' และภูเรือเที่ยวได๎ทั้งปี โดยกํอสร๎าง
สะพานแขวน กว๎าง 1.5 ม. 'ยาว 50 ม. ข๎ามลาน้าสาน
ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1.ทรัพยากรธรรมชาติได๎รบั การฟืน้ ฟู
2.การแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพืน้ ที่
ตาบลลาดคําง
3. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3,500,000 ปรับปรุงคูระบายน้าแบบตัว v พร๎อมปรับปรุงลานจอดรถ ใน
อุทยานแหํงชาติภูเรือ
34,110,000 ซํอมแซมถนนในอุทยานแหํงชาติภูเรือ ระยะทางตลอดสาย
ทาง 9.330 กม.
2,600,000 กํอสร๎างอาคารศูนย์บริการหมอพืน้ บ๎าน บ๎านหัวนา พร๎อม
วัสดุ ครุภัณฑ์
150,000 กํอสร๎างปูายโครงการบ๎านเล็กในปุาใหญํผานาง - ผาเกิ้ง
อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
300,000 ติดตั้งระบบไฟฟูาสํองสวําง ณ ศูนย์บริการนักทํองเที่ยวอาเภอ
เอราวัณ หน๎าที่วาํ การอาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
2,000,000 กํอสร๎างอาคารพักเพือ่ สํงเสริมอาชีพและการทํองเที่ยวให๎กับ
สมาชิกในโครงการฯบ๎านเล็กในปุาใหญํผานาง - ผาเกิ้ง
30,000,000 สร๎างพระประธานพุทธมณฑลประจาจังหวัดเลย บ๎านทําบุงํ
ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

400,000

3,500,000
34,110,000
2,600,000
150,000
300,000
2,000,000
30,000,000

โครงการบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมแบบครบวงจร Zoning (2)
22.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ ฐานเพือ่ การเกษตร
22.1.1 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรคลองห๎วย
นาเอี่ยน หมูํที่ 4 บ๎านนาผักก๎าม ต.เหลํากอหก

1,200,000

1,200,000

22.1.2 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรคลองห๎วย
กวางตอนกลาง หมูํที่ 1 บ๎านเหลํากอหก
ต.เหลํากอหก

1,200,000

1,200,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

22.1.3 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตร
คลองนาเมือง – นาตีนตก หมูํที่ 3 บ๎านนาลึ่ง
ต.เหลํากอหก
22.1.4 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตร
สระหนองแดงใต๎
22.1.5 กํอสร๎างถนนเพือ่ การเกษตร

22.1.6 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตร
คลองห๎วยขํา ตาบลตาดขํา อาเภอหนองหิน
จังหวัดเลย
22.1.7 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตร คลองห๎วย
ส๎มจีน ตาบลตาดขํา อาเภอหนองหิน
จังหวัดเลย
22.1.8 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรลาน้า บ๎าน
แกํวตาวหมูํที่ 6 ตาบลนาดี อาเภอดํานซ๎าย
จังหวัดเลย
22.1.9 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรห๎วยลึก
บ๎านซาพร๎าวหมูํที่ 2 ตาบลบ๎านเพิม่
อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
22.1.10 กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมสายไรํลุงเปลี่ยน หมูํที่ 4
บ๎านนาผักก๎าม ต.เหลํากอหก
22.1.11 กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมสายร๎องสามแกํว
หมูํที่ 1 บ๎านเหลํากอหก ต.เหลํากอหก
22.1.12 วางทํอประปาจากอํางเก็บน้าห๎วยสีดาถึงพืน้ ที่
ทาการเกษตรของชาวบ๎านนาเชื่อมและบ๎าน
นาลึ่ง ต.เหลํากอหก
22.1.13 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรห๎วยหวย
(ฝายบ๎านวังบอน) หมูํที่ 15 บ๎านวังบอน
ต.โนนปอแดง
22.1.14 ซํอมแซมฝายชลประทานฝายขนาดเล็กและ
ขุดลอกลาห๎วยพวย บ๎านหัวฝาย ม.5 ต.ผาขาว

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

1,300,000

1,300,000

1,000,000

1,000,000

6,404,000 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete
ระยะทาง 3,200 กม. หนา 5 ซ.ม. กว๎าง 5 เมตร ไหลํทางหิน
คลุก กว๎าง 0.50 เมตร
3,522,000 ขุดลอกคลอง กว๎างเฉลี่ย 55 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3
เมตร ก๎นกว๎าง 35 เมตร ปริมาตรดินขุด 115,000 ลบ.ม.

6,404,000

1,602,000 ขุดลอกคลอง กว๎างเฉลี่ย 50 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 3
เมตร ก๎นกว๎าง 40 เมตร ปริมาตรดินขุด 52,500 ลบ.ม.

1,602,000

3,522,000

418,000

418,000

3,500,000

3,500,000

1,000,000 เพือ่ ประโยชน์ในการเกษตร

1,000,000

1,000,000 เพือ่ ประโยชน์ในการเกษตร

1,000,000

1,500,000 เพือ่ พัฒนาแหลํงน้าเพือ่ การเกษตร

1,500,000

1,461,000 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรห๎วยหวย (ฝายบ๎านวัง
บอน) มีพนิ้ ที่ไมํน๎อยกวํา 11,200 ตร.ม. ลึกรวม 3.50 เมตร
ปริมาณดินขุด 39,200 ลบ.ม.
805,000 ซํอมแซมฝายชลประทานฝายขนาดเล็กและขุดลอกลาห๎วย
พวย ขนาดปากกว๎าง 15 เมตร ก๎นกว๎าง 8 เมตร ยาว 1,000
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร

1,461,000

805,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

22.1.15 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรห๎วยหมาก
หมาง หมูํที่ 4 บ๎านนายางเหนือ ต.ภูกระดึง
22.1.16 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรอํางเก็บน้า
ห๎วยกกทอง หมูํที่ 5 บ๎านนาเจริญ ต.เหลํากอหก
22.1.17 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรคลองห๎วย
กวางตอนบน หมูํที่ 1 บ๎านเหลํากอหก
ต.เหลํากอหก
22.1.18 พัฒนาฟืน้ ฟูแหลํงน้าเพือ่ การเกษตรห๎วยยางบง
หมูํที่ 12 บ๎านนาเวียงใหญํ ต.ดํานซ๎าย
อาเภอดํานซ๎าย
22.1.19 กํอสร๎างฝายน้าล๎น แบบ มข.2527 ห๎วยกวาง
ตอนกลาง หมูํที่ 1 บ๎านเหลํากอหก
ต.เหลํากอหก
22.2 จัดการพืน้ ที่เกษตรกรรมแบบครบวงจร (Zoning)
22.2.1 สํงเสริมบริหารจัดการพืน้ ที่เกษตรกรรมแบบ
ครบวงจร

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

1,000,000 ขุดลอกเปิดทางน้าลาห๎วยหมากหมาง ปากกว๎าง 15 เมตร ลึก
รวม 3.5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา
28,500 ลบ.ม.
1,500,000

1,000,000

1,200,000

1,200,000

999,000

999,000

500,000 เพิม่ ประสิทธิภาพการด๎านโครงการพืน้ ฐานให๎ครอบคลุมพืน้ ที่
เพือ่ ดารงชีพ

500,000

2,439,800 1.สํงเสริมการใช๎ปยุ๋ สั่งตัดเพือ่ ลดต๎นทุนการผลิต
2.เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
3.เพิม่ ประสิทธิภาพและเพิม่ มูลคําสินค๎ายางพารา
4.การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเพือ่ การบริหาร
จัดการสินค๎าเกษตร

2,439,800

1,500,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

22.2.2 สํงเสริมการทาการเกษตรที่เหมาะสมในพืน้ ที่
ต๎นน้า
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1,540,000 สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกรทาการผลิตที่เหมาะสมกับ
พืน้ ที่ Zoning by Agri-Map
เปูาหมายโครงการ : แปลงต๎นแบบการทาการเกษตรที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่ต๎นน้า สามารถลดพืน้ ที่ทา
การเกษตรที่ไมํเหมาะสมได๎รอ๎ ยละ 50 ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ผลผลิต :
- เกษตรกรต๎นแบบในการทาการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพืน้ ที่ต๎นน้าได๎รบั การฝึกอบรม 50 ราย
- แปลงต๎นแบบการทาการเกษตรเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพืน้ ที่ต๎นน้า 50 แปลง
ผลลัพธ์ :
- เกษตรกรที่ได๎รบั การฝึกอบรม สามารถนาไปใช๎ในการทา
การเกษตรร๎อยละ 60
- เกิดแหลํงเรียนรู๎ต๎นแบบการทาการเกษตรได๎เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพืน้ ที่ต๎นน้า 50 แหํง

1,540,000

โครงการสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเทีย่ วเพือ่ ให้แข่งขันได้ (2)
23.1 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนอาเภอปากชม

24

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

582,900 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี พ.ศ. 2561 จานวน 2 กลุํม คือ
1. กลุํมผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
2. กลุํมผลิตภัณฑ์ประเภทของฝาก/ของที่ระลึก
กลุํมเปูาหมายรวม 40 คน
กิจกรรม
1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการกลุํมเปูาหมายเพือ่ ซักซ๎อมความเข๎าใจ
ตามแนวทางโครงการฯ (2 วัน) กิจกรรม
2 ศึกษาดูงานกลุํมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประสบความสาเร็จ/งาน
OTOP เมืองทองธานี/ศูนย์จาหนําย OTOP ( 3 วัน)
กิจกรรม
3 อบรมพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอาเภอ
ปากชม (3 วัน)

582,900

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ รองรับด้านการท่องเทีย่ วให้สอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมในการท่องเทีย่ ว (2)
24.1 อบรมผู๎นาสื่อความหมายการทํองเที่ยวจังหวัดเลย

200,000 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา

200,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่
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ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (2)
25.1 สํงเสริม อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ในแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

13,626,000 1. กํอสร๎างฝายต๎นน้าแบบผสมผสานจานวน 2,000 แหํง
2. กํอสร๎างฝายต๎นน้าแบบกึ่งถาวร จานวน 50 แหํง
3.
จัดทาแนวกันไฟเพือ่ ปูองกันปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
ระยะทาง 250 กิโลเมตร
4.
ฝึกอบรมราษฎรและแกนนาเครือขํายอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จานวน 10 รุํนๆ ละ 60
คน รวมจานวน 600 คน
5.
อานวยการและติดตามประเมินผลโครงการ

13,626,000

25.2 เขื่อนปูองกันตลิ่งริมแมํน้าเลย บ๎านกาเนิดเพชร (ตํอเนื่อง
เขื่อนเดิม) หมูํ 12 ต.เมือง อาเภอเมือง จ.เลย

12,000,000 กํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแมํน้าเลย บ๎านกาเนิดเพชร
หมูํ 12 ต.เมือง ที่ทาปกครองอาเภอเมือง จ.เลย ความยาว
200 เมตร
1,988,000 กํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งน้าคานยาว 65 เมตร จานวน 1 จุด

12,000,000

25.4 ปูองกันการบุกรุกทาลายทรัพยากรปุาไม๎และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

4,150,000 การอบรมกลุํมเปูาหมายจานวน 14 รุํน รุํนลํะจานวน
200-250 คนเป็นระยะเวลารุํนลํะ 3 วัน และปลูกทดแทน

4,150,000

25.5 กํอสร๎างเตาเผาขยะของเทศบาลฯ(พืน้ ที่ภายในเขต
เทศบาลฯ) ต.นาแห๎ว อาเภอนาแห๎ว จ.เลย
25.6 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาว
ตาบลแสงภา
25.7 ปลูกไผํหนาม/ไม๎อื่นๆ กันช๎างปุาเขตรักษาพันธ์สัตว์ปาุ ภู
หลวง ซึ่งครอบคลุม 2 จังหวัด 5 อาเภอ ตาบลทําศาลา
ตาบลปลาปลาบํา อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย (งบกลุํมจังหวัด)

4,000,000 เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ให๎เจริญ

4,000,000

25.3 กํอสร๎างเขื่อนปูองกันตลิ่งแมํน้าคาน
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งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลยสู่ Thailand 4.0 (2)

1,988,000

500,000 เพือ่ สํงเสริมการทํองเที่ยว

500,000

280,000 แก๎ปญ
ั หาความเดือนร๎อนของประชาชนในพืน้ ที่ที่เดือนร๎อน
มาจากการที่ช๎างปุามาทาลายพืชผลทางการเกษตร โดยปลูก
ไผํหนาม/ไม๎อื่นๆ เป็นแนวกันช๎างปุา ระยะทาง 28 กม.
(1,000ต๎น/กม. ต๎นละ 10 บ.)
ผลสัมฤทธ์
1.การแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนของประชาชนในพืน้ ที่
ตาบลทําศาลา และตาบลปลาบํา
2. ทรัพยากรธรรมชาติได๎รบั การพืน้ ฟู
3. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล๎อม

280,000

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

26.1 พัฒนาทุนมนุษย์สูํเศรษฐกิจดิจิทัล(Digtal Economy)
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2,008,000

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเลยสู่มาตรฐานสากลเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน (2)
27.1 การยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
เลยสูํมาตรฐานสากล
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2,008,000 1.มีนวัตกรรมใหมํจากการวิจัยเพือ่ จะนาไปสูํพฒ
ั นาทักาธการ
ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลให๎กับประชาชนทุกกลุํมอาชีพและทุก
อาเภอในจังหวัดเลย 2. ประชาชนทุกกลุํมอาชีพมีความรู๎
ความเข๎าใจชํวยเพิม่ ขีดความสารารถในการแขํงขันสูงขึ้น 3.
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเพือ่ เป็นไทย
แลน 4.0 นาไปสูํการพัฒนาจังหวัดอยํางยั่งยืน 4. เป็น
จังหวัดนารํองที่มีการพัฒนาเมืองเสรษฐกิจดิจิทัล

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

5,000,000 1. ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการผลิตและผู๎สนใจเข๎า
รํวมโครงการได๎รบั ความรู๎ความเข๎าใจในด๎านมาตรฐานการผลิต
2. ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการผลิตของจังหวัด
เลยมีเข๎ารํวมโครงการได๎รบั การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การผลิต3. ผู๎ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่เข๎ารํวมโครงการได๎รบั การรับรองมาตรฐาน
การผลิต
4.มีระบบฐานข๎อมูลของจังหวัดเลยด๎านมาตรฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

5,000,000

5,000,000 1.ผู๎ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู๎ประกอบการกลุํมผลิตภัณฑ์ 5
ประเภท ได๎รบั ความรู๎และเข๎าใจโครงการการผลิตบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ในเชิงสร๎างสรรค์
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการได๎รบั การพัฒนาและ
ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให๎มีมาตรฐาน
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการได๎รบั การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมํในเชิงสร๎างสรรค์

5,000,000

โครงการสนับสนุน เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต เชิงสร้างสรรค์ (2)
28.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเลย ให๎มี
มาตรฐานให๎เป็นที่ยอมรับ

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

28.1 เสริมสร๎างศักยภาพกลุํมผู๎ผลิตผู๎ประกอบการ OTOP
จังหวัดเลย
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งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

3,800,200 1) กิจกรรมพัฒนากลุํมผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOPสูํตลาด
ประชาคมอาเซียน จานวน 360 กลุํม 2) กิจกรรมมหัศจรรย์
OTOP ไทเลย กลุํมผู๎ผลิตชุมชนและผู๎ประกอบการ OTOP
ระดับ 1-5 ดาว จานวน 129 ราย 3) กิจกรรมมหัศจรรย์
OTOP เชียงคาน เมืองโบราณ ริมโขง กลุํมผู๎ผลิตชุมชนและ
ผู๎ประกอบการ OTOP จานวน 50 ราย ผลสัมฤทธิ์ 1)
ผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการOTOPได๎รบั การพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตภัณฑ์
OTOPได๎รบั การพัฒนา ให๎มีอัตลักษณ์ตรงกับความต๎องการ
ของตลาดและมีบรรจุภัณฑ์กลางที่เหมาะสม 3)ผู๎ผลิตและ
ผู๎ประกอบการ OTOP และประชาชนมีรายได๎จากการ
จาหนํายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิม่ ขึ้น

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

3,800,200

โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย (2)
29.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ ฐานเพือ่ การเกษตร
29.1.1 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง (เสริมผิวลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต) ถนนสายชมน๎อย - ชม
เจริญ
29.1.2 กํอสร๎างถนน คสล.เข๎าโครงการพระราชดาริอําง
เก็บน้าห๎วยทับหมู หมูํที่ 1บ๎านเหลํากอหก ต.
เหลํากอหก
29.1.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทําศาลา บง หมูํที่ 1 ตาบลทําศาลา อาเภอภูเรือ
จังหวัดเลยเพือแก๎ปญ
ั หาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนจากถนนชารุด

1,300,000 ปรับปรุงถนนให๎ราษฎรได๎รบั ความสะดวก ผิวจราจร แอส
ฟัลด์คอนกรีต ขนาดกว๎าง 6 ม. ระยะทาง 550 ม.หนา 0.05
ม. ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 ม. ประชาชนได๎รบั ประโยชน์
223 ครัวเรือน

1,300,000

1,600,000 พัฒนาพืน้ ที่ให๎เจริญและสะดวกการสัญจรของเกษตกรใน
หมูํบา๎ นตามโครงการฯ

1,600,000

9,629,000 ซํอมแซมถนนเชื่อมระหวํางหมูํบา๎ นที่อยูํความรับผิดชอบของ
อบต. (ถํายโอน)ซึ่งเกินความสามารถของ อบต. ทําศาลา
สภาพปัจจุบนั เป็นหลุมเป็นบํอตลอดสาย โดยกํอสร๎างถนน
คสล. กว๎าง 6.00 ม. ยาว 3,736 ม. หนา 0.15 ม. มีพนื้ ที่ไมํ
น๎อยกวํา 22,416 ตร.ม. หรือ ปริมาณไมํน๎อยกวํา 560.4 ลบ.
ม.ประชาชนได๎รบั ประโยชน์ 5 หมูํบา๎ น 2,000 คน
ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ เพือ่ ให๎ประชาชนได๎สัญจรและขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรได๎อยํางสดวก

9,629,000

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

29.1.4 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตสาย
บ๎านห๎วยทรายคา - บุงํ กกตาล ม.6,7
ตาบลศรีสงคราม
29.1.5 กํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามลาห๎วย
ยาง หมูํที่ 9 บ๎านสันติภาพ ต.โนนปุาซาง
29.1.6 กํอสร๎างถนน คสล. สาย 2099 - บ๎าน
ชลประทาน หมูํที่ 7 ตาบลทําลี่
29.1.7 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ฮ๎าน สายหนองฮ๎าน หมูํที่ 1 บ๎านโคกงาม
ต.โคกงาม อาเภอดํานซ๎าย

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

2,600,000 เสริมผิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร
กว๎าง 6 เมตร ไหลํทางข๎างละ 1 เมตร ยาว
1,200 เมตร หนาเฉลีย 0.4 เมตร
3,320,000 สะพาน คสล. มีความกว๎าง 7 ม. ยาว 45 ม.

2,600,000

4,209,000 กํอสร๎างถนน คสล. สาย 2099 - บ๎านชลประทาน หมูํที่ 7
ตาบลทําลี่
1,342,900 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4
เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา
2,740 ตารางเมตร ไหลํทางลงวัสดุคัดเลือก ข๎างละ 0.50
เมตร และวางทํอ คสล.Ø0.40 เมตร จานวน 1 จุด ๆ ละ 6
ทํอน พร๎อมปูายโครงการ 1 ปูาย

4,209,000

3,320,000

1,342,900

29.1.8 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ๎านรํองจิก - บ๎าน
โนนแสงแก๎ว ตาบลรํองจิกอาเภอภูเรือ จังหวัด
เลย
29.1.9 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห๎วยกลม
ใต๎(บ๎านเชียงกลม ถึงบ๎านปางคอม) ตาบล
เชียงกลม อาเภอปากชม จังหวัดเลย

14,074,800 ซึ่งเกินความสามารถของ ทต.รํองจิก สภาพปัจจุบนั เป็นหลุม
เป็นบํอตลอดสาย

14,074,800

6,600,000 เปูาหมาย : กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 4
ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา
12,000 ตรม.
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเชียงกลมและพืน้ ที่ใกล๎เคียงประมาณ จานวน 5,300
คน 1,266 ครัวเรือน ได๎รบั ประโยชน์จากการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลําว

6,600,000

29.1.10 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข๎าง
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ถึงวัดปุาศรีเจริญชัย
(บ๎านเชียงกลม ถึงบ๎านกลาง) ตาบลเชียงกลม
อาเภอปากชม จังหวัดเลย

2,728,000 เปูาหมาย : กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 4
เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ที่
ไมํน๎อยกวํา 4,960 ตารางเมตร ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลเชียงกลมและพืน้ ที่ใกล๎เคียงประมาณ
จานวน 5,300 คน 1,266 ครัวเรือน ได๎รบั ประโยชน์จาก
การกํอสร๎างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กดังกลําว

2,728,000

29.1.11 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองไผํ
ล๎อม หมูํที่ 1 ตาบลเชียงกลม อาเภอปากชม
จังหวัดเลย

1,980,000 เปูาหมาย : กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 4
ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา
3,600 ตรม. ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
เชียงกลมและพืน้ ที่ใกล๎เคียงประมาณ จานวน 5,300 คน
1,266 ครัวเรือน ได๎รบั ประโยชน์จากการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กดังกลําว

1,980,000

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

29.1.12 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมวางทํอ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านนาซาแซง
หมูํที่ 6 ตาบลเขาหลวง

29.1.13 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎าน
ขอนแกํน-ยางเดี่ยว หมูํที่ 7 ต.เขาหลวง

29.1.14 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านนาหลวง
หมูํที่ 9 ต.เขาหลวง

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

440,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมวางทํอ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว๎าง
3 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ที่กํอสร๎าง ไมํน๎อยกวํา 362 ตร.ม.
วางทํอระบายน้า คสล.ขนาดเส๎นผํา ศก.0.40 ม.
จานวน 100 ทํอน พร๎อมบํอพัก 10 แหํง
รวมความยาวในการวางทํอและบํอพัก รวม
110 ม.

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

440,000

1,048,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชํวง
ผิวจราจร กว๎าง 4 ม. ยาว 575 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา 2,300 ตร.ม.

1,048,000

912,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจร กว๎าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา 2,000 ตร.ม.

912,000

29.1.15 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ๎านกลาง ถึงถนนแยกบ๎าน
โพนทอง(บ๎านเชียงกลม) ตาบลเชียงกลม
อาเภอปากชม จังหวัดเลย

5,500,000 เปูาหมาย : กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 4
ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา
10,000 ตรม. ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
เชียงกลมและพืน้ ที่ใกล๎เคียงประมาณ จานวน 5,300 คน
1,266 ครัวเรือน ได๎รบั ประโยชน์จากการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กดังกลําว

5,500,000

29.1.16 ปรับปรุงถนนดินพร๎อมลงหินคลุก สายหมาก
แข๎ง หมูํที่ 4 -หมันขาว หมูํที่ 11 ต.กกสะทอน
อาเภอดํานซ๎าย
29.1.17 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสาย
บ๎านทับกี่-บ๎านโปุงชี หมูํที่ 6 ต.อิปมุ อาเภอ
ดํานซ๎าย

4,387,000 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหมากแข๎ง-หมันขาว ขนาดกว๎าง
5 เมตร ยาว 12,000 เมตร ชั้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

4,387,000

1,946,000 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสาย บ.ทับกี่-บ.โปุงชี (ชํวง กม.
ที่ 14-กม.ที่ 16+400) ต.อิปมุ -ต.โปุง กว๎างเฉลี่ย 6 เมตร
ระยะทางรวมไมํน๎อยกวํา 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกไมํน๎อยกวํา 1,440 ลบ.ม.

1,946,000

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

29.1.18 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข๎า
อํางเก็บน้าห๎วยเดื่อ บ๎านธาตุ หมูํที่ 1

29.1.19 กํอสร๎างสะพานข๎ามลาห๎วยชม

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

29.2.3 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โครงการพัฒนาพืน้ ที่เทิดพระเกียรติ บ๎านคกงิ้ว

29.2.4 พัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบา๎ นหมากแข๎ง

29.3 พัฒนาศักยภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

495,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข๎าอํางเก็บน้าห๎วย
เดื่อ บ๎านธาตุ หมูํที่ 1 ปริมาณงาน กว๎าง 5 ม. ยาว 155.00
ม. หรือมีพนื้ ที่ไมํน๎อยกวํา 775.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม.
พร๎อมลูกรังไหลํทางข๎างละ
0.00-0.50 ม.

495,000

15,800,000 กํอสร๎างสะพานเหล็กคนข๎าม ลาห๎วยชม บ๎านปากชม หมูํที่ 1
ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ขนาดกว๎าง 1.5 เมตร
ยาว 60 เมตร

15,800,000

29.2 การพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดาริ (เศรษฐกิจพอเพียง วิถีประชาธิปไตย)
29.2.1 ขยายผลหมูํบา๎ นเศรษฐกิจพอเพียง
2,714,400 1) สร๎างแกนนาหมูํบา๎ นเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ 1 รุํน
งบประมาณ 200,000 บาท 2) สํงเสริมครอบครัวพัฒนาใน
หมูํบา๎ นเศรษฐกิจพอเพียง 14 อาเภอๆละ 2 หมูํบา๎ น รวม
28 หมูํบา๎ น งบประมาณหมูํบา๎ นละ 89,800 บาทรวม
งบประมาณ 2,514,400 บาท ผลสัมฤทธิ์ 1) แกนนาหมูํบา๎ น
มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการพัฒนาหมูํบา๎ นตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงให๎เป็นหมูํบา๎ นเศรษฐกิจพอเพียง
ต๎นแบบ 2) หมูํบา๎ นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช๎ในกระบวนการพัฒนาหมูํบา๎ นเป็นหมูํบา๎ น
เศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
29.2.2 ปรับปรุงธนาคารพันธุ์พชื (โรงเรือนเพาะชา)
ตามโครงการสร๎างปุาสร๎างรายได๎ตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในพืน้ ที่อาเภอนาแห๎ว

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

1,360,000 เพือ่ สํงเสริมรายได๎ให๎แกํประชาชนในพืน้ ที่อาเภอนาแห๎ว

449,900 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโครงการพัฒนาพืน้ ที่
เทิดพระเกียรติ บ๎านคกงิ้ว ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต กว๎าง 4 ม. ยาว 239 ม. หน๎า 0.15 ม. และลงลูกรัง
ไหลํทางข๎างละ 0.00-0.50 ม. พร๎อมปูายโครงการ 1 ปูาย
3,141,400 พัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบา๎ นหมากแข๎งบอกเลําเกียรติ
ประวัติพระปรีชาสามารถในพระองค์ทํานสูํชนรุํนหลัง

2,714,400

1,360,000

449,900

3,141,400

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

29.3.1 ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร๎างวินัยจราจรและการ
ปูองกันอุบตั ิภัยในโรงเรียน

200,000 - ให๎ความรู๎ด๎านวินัยการจราจรและการขับขี่การขับขี่
ปลอดภัย - นักเรียน นักศึกษา - นักเรียน นักศึกษา มี
ความรู๎ด๎านวินัยจราจรและสามารถใช๎รถใช๎ถนนได๎อยําง
ปลอดภัย

200,000

29.3.2 หนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู๎ชีพกู๎ภัย

600,000 - ให๎ความรู๎กับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานกู๎ชีพกู๎ภัย
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด๎านกู๎ชีพกู๎ภัยขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น - บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
300,000 - ให๎ความรู๎กับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบตั ิงานการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยทางน้า - บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น - บุคลากรขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีความรู๎ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางน้า

600,000

500,000 - ให๎ความรู๎กับประชานในหมูํบา๎ นที่เป็นพืน้ ที่เสี่ยงภัยในการ
ปูองกันและชํวยเหลือตนเองระหวํางเกิดภัยเหลือตนเอง
ระหวํางเกิดภัย - ประชาชนในหมูํบา๎ นที่เป็นพืน้ ที่เสี่ยงภัย ประชาชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัยมีความรู๎สามารถชํวยเหลือตนเองได๎
เมื่อประสบภัย

500,000

29.3.3 ฝึกอบรมการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางน้า

29.3.4 เสริมสร๎างศักยภาพชุมชนด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

29.3.5 พัมนาแหลํงน้าเพือ่ แก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง (บํอ
บาดาล)
29.4 เสริมสร๎างแกนนาเพือ่ การปูองกันและปราบปรามการค๎า
มนุษย์จังหวัดเลย
29.5 พัฒนาและสํงเสริมยุติธรรมชุมชนและเครื่อขํายยุติธรรม
ชุมชนเพือ่ การเข๎าถึงความยุติธรรมของประชาชน
29.6 ยกระดับมาตรฐานงานทาง
29.6.1 ปรับปรุงซํอมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทางบ๎านปากปวน – บ๎านฟากนา (ทางเลี่ยง
เมือง)โครงการตํอเนื่อง
29.6.2 ปรับปรุงซํอมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย ลย.2002 แยก ทล.21 ต.สานตม อาเภอภู
เรือ, - บ๎านนาซาแซง วังสะพุง จ.เลย

300,000

40,964,700 แก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง ความเดือดร๎อนจากการขาดแคลนน้า
เพือ่ การอุปโภค/บริโภค และการเกษตร ในเขตพืน้ ที่ประสบ
ภัยแล๎งจังหวัดเลย จานวน 14 อาเภอ

40,964,700

980,000 ผู๎นาชุมชน/ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์/ เครือขํายภาครัฐ/ภาคเอกชน/สภาเด็กและเยาวชน
ทั้ง 14 อาเภอ
1,000,000 สนับสนุนการจัดทาโครงการรํวมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ประชุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

980,000

30,000,000 ซํอมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ๎านปากปวน –
บ๎านฟากนา (ทางเลี่ยงเมือง)โครงการตํอเนื่อง ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร
15,000,000 ซํอมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.2002 แยก ทล.
21 ต.สานตม ที่ทาปกครองอาเภอภูเรือ, - บ๎านนาซาแซง
วังสะพุง จ.เลย ระยะ 1.000 กิโลเมตร

1,000,000

30,000,000

15,000,000

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

29.6.3 ปรับปรุงซํอมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทางบ๎านปากปวน – บ๎านน้าคิว (ทางเลี่ยง
เมือง)โครงการตํอเนื่อง
29.7 พัฒนาแหลํงน้า เพือ่ ปูองกันอุทกภัยและภัยแล๎ง
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ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

30,000,000 ซํอมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ๎านปากปวน –
บ๎านน้าคิว (ทางเลี่ยงเมือง)โครงการตํอเนื่อง ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร
3,918,000 1.ขุดลอกลาน้า บ๎านแกํวตาว หมูํที่ 6 ตาบลนาดี อาเภอดําน
ซ๎าย จังหวัดเลย
2. ขุดลอกลาห๎วย บ๎านซาพร๎าว หมูํที่ 2 ตาบลบ๎านเพิม่
อาเภอผาขาว จังหวัดเลย

30,000,000

99,600 วัถุประสงค์ 1)เพือ่ ให๎สานัดงานที่ดินจังหวัดเลย มีรั่วด๎าน
สานักงานปลอดภัย มิดชิด ครบถ๎วน
2) เพือ่ เสริมสร๎างภาพลักษณ์ให๎สานักงานที่ดินและกรมที่ดิน
เปูาหมายกํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด๎านหลังสานักงาน
ที่ดินจังหวัดเลย
ผลสัมฤทิ์ของ
โครงการ
1. สานักงาน
ที่ดินจังหวัดเลย มีรั้วด๎านหลังสานักงานที่ดินครบถ๎วน
2. เสริมสร๎างความ
ประทับใจแกํผู๎เดินทางไป-มา และผู๎พบเห็น
3. ภาพลักษณ์ของ
สานักงานที่ดินและกรมที่ดิน เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

99,600

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

3,918,000

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (2)
30.1 กํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสานักงานที่ดินจังหวัดเลย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2)
31.1 ประชารัฐรํวมใจปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
31.1.1 กิจกรรมอบรมการขําวเฝูาระวังยาเสพติดให๎แกํ
ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบา๎ นฝุายรักษาความสงบ
31.1.2 กิจกรรมลาดตระเวนและตั้งจุดสกัดยาเสพติด
พืน้ ที่ชายแดน
31.1.3 กิจกรรมปราบปรามยาเสพติด ณ จุดตรวจ/จุด
สกัด
31.1.4 กิจกรรมสายตรวจชายแดน

700,000 เปูาหมาย ผรส.จานวน 200 คน 14 อาเภอ
1,000,000 พืน้ ที่อาเภอชายแดน 6 อาเภอ 26 ชุดปฏิบตั ิการ
200,000 จัดหาอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะผู๎เสพ
1,500,000 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ CPR จานวน 10 คัน มอบให๎ชุด
ลาดตระเวน จานวน 5 ชุดปฏิบตั ิการๆละ 2 คัน รับผิดชอบ 3
อาเภอ

700000
1,000,000
200,000
1,500,000

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

31.1.5 กิจกรรมหนึ่งใจให๎ธรรมะ

31.1.6 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร๎างจิตสานึก
หํางไกลยาเสพติด
31.1.7 กิจกรรมติดตามประเมินผลดํานตรวจ/จุดตรวจ
31.1.8 กิจกรรมจัดตั้งคํายเยาวชนต๎านภัยยาเสพติด
และแก๎ปญ
ั หาสกัดกั้นยาเสพติด
31.1.9 กิจกรรมเพิม่ ศักยภาพสกัดกั้นยาเสพติด
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งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

640,000 อบรมปฏิบตั ิธรรม จานวน 1,000 คน วัดทุกแหํงในพืน้ ที่
จังหวัดเลย
150,000 ปูายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ , สติ้กเกอร์ สร๎างจิตสานึก
หํางไกลยาเสพติด เปูาหมาย 14 อาเภอ 89 ตาบล
60,000 ออกตรวจติดตามประเมินผล ดํานตรวจ จุดตรวจ สรุปปัญหา
อุปสรรค ข๎อข๎ดข๎องในการปฏิบตั ิของเจ๎าหน๎าที่
1,500,000 จัดอบรมเยาวชนต๎ายภัยยาเสพติดเพือ่ แก๎ปญ
ั หาสกัดกั้นยา
เสพติดในพืน้ ที่อาเภอชายแดน จานวน 6 อาเภอ
1,000,000 จัดหากล๎องวงจรปิด cctv และอุปกรณ์ประจาดํานตรวจ เพือ่
ใช๎ในบริเวณดํานตรวจ จานวน 10 แหํง

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

640,000

150,000
60,000
1,500,000
1,000,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและภูมคิ ุ้มกันของคนและชุมชน (2)
32.1 จัดหาระบบกล๎องวงจรปิดแบบเคลื่อนที่ได๎

2,048,720 1.เพิม่ ประสิทธิภาพมาตรการคุ๎มครองปูองกันความปลอดภัย
ให๎กับนักทํองเที่ยว
2.เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของเจ๎าหน๎าที่
ตารวจทั้งด๎านการปูองกันปราบปรามและการสืบสวนติดตาม
จับกุม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.สัดสํวนของการเกิดคดีกับการจับกุม (เปรียบเทียบกํอน
และหลังดาเนินการตามโครงการ)ทาให๎ประชาชนและ
นักทํองเที่ยวมั่นใจในความปลอดภั

2,048,720

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

32.2 สร๎างศูนย์ฝึกยุทธวิธตี ารวจภูธรจังหวัดเลย

2,000,000 1.เพือ่ ให๎ข๎าราชการตารวจผู๎ปฏิบตั ิหน๎าที่ในภาวะเสี่ยงภัยมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะทางยุทธวิธี สามารถนามาใช๎
ในการปฏิบตั ิหน๎าที่ได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย
2.เพือ่ ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลในองค์กร
3.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน๎าที่ อันจะสํงผลถึง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
4.เพือ่ ให๎บริการแกํประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเพิม่ ทักษะใน
การปูองกันภัยให๎กับตนเอง
5.เพือ่ รองรับการฝึกผู๎ปฏิบตั ิหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติธรุ กิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ข๎าราชการตารวจและผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู๎ และ
มีทักษะทางยุทธวิธเี พิม่ ขึ้นสามารถปฏิบตั ิหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สร๎างภาพลักษณ์ให๎กับหนํวยและลดความ
สูญเสียด๎านบุคลากร
2.ประชาชนผู๎เข๎ารับการอบรมมีความสามารถในการปูองกัน
ภัยให๎กับตนเอง
3.เพือ่ รองรับการฝึกผู๎ปฏิบตั ิฯตาม พ.ร.บ.ธุรกิจ รปภ.ฯ

2,000,000

32.3 กิจกรรมอบรมเยาวชนต๎นกล๎าความมั่นคงพืน้ ที่แนว
ชายแดน
32.4 กิจกรรมเทิดทูลพิทักษ์รกั ษาสถาบันพระมหากษัตริย์และ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านความมั่นคงตามแนวชายแดน

1,000,000 ฝึกอบรมเยาวชนต๎นกล๎า จานวน 600 คน 5 รุํน พืน้ ที่อาเภอ
ทําลี่ อาเภอเชียงคาน อาเภอปากชม
1,500,000 อบรมแกนนาหมูํบา๎ น เยาวชน และประชาชนทั่วไป และ จัด
กิจกรรมเทิดทูลพิทักษ์รกั ษาสถาบันพระมหากษัตริย์ จัด
กิจกรรมสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน
1,441,500 ฝึกอบรมอาสาตารวจตระเวนชายแดน จานวน 3 รุํน 240 คน

1,000,000

32.5 กิจกรรมอาสาตารวจตระเวนชายแดน
32.6 หยุดภัยแล๎งด๎วยแสงอาทิตย์

32.7 ปัน้ โองเติมน้ารับหน๎าฝน
32.8 ลานกีฬาเพือ่ สุขภาพคํายศรีสองรัก
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การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเพือ่ ความมัน่ คง (2)

1,800,000 จัดหาแผงโซลําเซลล์ พร๎อมติดตั้งกับเครื่องสูบน้าสาหรับ
บรรเทาภัยแล๎งหมูํบา๎ น/ชุมชน จานวน 6 หมูํบา๎ น พืน้ ที่ 6
อาเภอ
4,200,000 ฝึกอบรมการปัน้ โอง และสาธิตปัน้ โองให๎แกํราษฏร จานวน
14 อาเภอๆละ 2 รุํน
500,000 จัดหาอุปกรณ์กีฬา และปรับปรุงสนาม จานวน 1 แหํง

1,500,000

1,441,500
1,800,000

4,200,000
500,000

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

33.1 พบปะเยี่ยมเยียนผู๎รวํ มพัฒนาชาติไทย
33.2 หมูํบา๎ นเข๎มแข็งคูํขนานตามแนวชายแดนไทย-ลาว

33.3 สร๎างเครือขํายด๎านความมั่นคงของชาติ
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งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ ครงการ

การสํงเสริมทํองเที่ยว การสํงเสริมและ
ด๎านสํงเสริม
เชิงนิเวศควบคูํกบั พัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีหรือ
การอนุรักษ์ฟนื้ ฟู การผลิตและสร๎าง นวัตธกรรมการผลิต
ทรัพยาหรธรรมชาติ มูลคําเพิม่ สินค๎า
และการบริการเชิง
และสิ่งแวดล๎อม
เกษตร
สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ
สูํสากล

500,000 ออกตรวจเยี่ยมผู๎รวํ มพัฒนาชาติไทย พืน้ ที่อาเภอภูเรือ

การเสริมสร๎างและ
รักษาความมั่นคง

500,000

1,500,000 จัดกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์ด๎านความมั่นคง ด๎านเศรษฐกิจ
หมูํบา๎ นตามแนวชายแดนคูํขนานกับ สปป.ลาว จานวน 56
หมูํบา๎ น
500,000 ฝึกอบรม นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข๎า
รํวมกิจกรรม

1,500,000

500,000

โครงการทาการเกษตรแบบสมัยใหม่ (2)
34.1 สํงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช๎ในแปลง
เกษตรกรด๎านปศุสัตว์

11,095,540
813,326,600

11,095,540
รวม

339,485,790

119,325,540

22,535,500

292,393,500

39,586,270

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

มณฑลทหารบกที่ 28

ที่ทาปกครองอาเภอภู
เรือ

ที่ทาปกครองอาเภอ
เมืองเลย
โครงการชลประทาน
เลย
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเลย
สนง.พระพุทธฯ
สนง.พระพุทธฯ

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สนง.พระพุทธฯ
สนง.พระพุทธฯ

สนง.พระพุทธฯ

สนง.พระพุทธฯ
สนง.พระพุทธฯ
แขวงการทางเลยที่ 1

ที่ทาปกครองอาเภอ
เชียงคาน

สานักงานจังหวัด /
ที่ทาปกครองอาเภอ
เมืองเลย
ที่ทาปกครองอาเภอ
เมืองเลย
ที่ทาปกครองอาเภอ
เอราวัณ

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอ
หนองหิน

ที่ทาปกครองอาเภอ
หนองหิน
ที่ทาปกครองอาเภอ
หนองหิน
ที่ทาปกครองอาเภอ
หนองหิน
ที่ทาปกครองอาเภอ
ดํานซ๎าย
ที่ทาปกครองอาเภอ
ปากชม

ที่ทาปกครองอาเภอ
ทําลี่
ที่ทาปกครองอาเภอ
ทําลี่

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอ
ทําลี่

ที่ทาปกครองอาเภอภู
เรือ

ที่ทาปกครองอาเภอภู
เรือ

ที่ทาปกครองอาเภอ
ภูกระดึง

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานจังหวัดเลย

สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดเลย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอดํานซ๎าย

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดเลย

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเลย
สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเลย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเชียงคาน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากชม

ที่ทาการปกครอง
อาเภอหนองหิน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอนาด๎วง

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอ
เมืองเลย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอดํานซ๎าย

สานักงานจังหวัด
เลย/สํวนราชการ
และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สนง.พัฒนาชุมชนจ.
เลย

สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดเลย

สพป.เขต 1 ,2, 3

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
แขวงทางหลวงชนบท
เลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานจังหวัดเลย
สนง.สถิติจ.เลย

สานักงานจังหวัดเลย
/สํวนราชการที่
เกี่ยวข๎อง

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานคลัง
จังหวัดเลย

สานักงานคลัง
จังหวัดเลย

ที่ทาปกครองอาเภอ
เชียงคาน
ที่ทาปกครองอาเภอ
เชียงคาน

ที่ทาปกครองอาเภอ
ผาขาว

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอ
วังสะพุง

ทสจ.ลย

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเลย

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเลย

สนง.สวัสดิการและ
คุ๎มครองแรงงาน
จังหวัดเลย

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดเลย

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดเลย
กษ/หนํวยงานใน
สังกัด

กษ/หนํวยงานใน
สังกัด
สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย
สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์สํงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร (ที่สูง
ดํานซ๎าย)
สนง.เกษตรจังหวัดเลย
การยางแหํงประเทศ
ไทยจังหวัดเลย/
หนํวยงานในสังกัด กษ

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย
สนง.พลังงานจังหวัด
เลย
การยางแหํงประเทศ
ไทยจังหวัดเลย/ศูนย์
สํงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร
(เกษตรที่สูง)
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนา
อาหารสัตว์เลย

ศูนย์วจิ ัยและพัฒนา
อาหารสัตว์เลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์สํงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร (เกษตรที่
สูง)
สนง.พลังงานจังหวัด
เลย
ศูนย์สํงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย

สานักงานจังหวัดเลย

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดเลย/อาเภอ
ชายแดน

ศอ.ปส. จ.เลย
ศอ.ปส. จ.เลย
ศอ.ปส. จ.เลย

ศอ.ปส. จ.เลย
ศอ.ปส. จ.เลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศอ.ปส. จ.เลย
ศอ.ปส. จ.เลย
ปค.จ.เลย(กลุํมงาน
ความมั่นคง)
ตารวจภูธร จังหวัดเลย
กรม ทพ.21
กรม ทพ.21
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดเลย

กองร๎อย ตชด.ที่ 246

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ตารวจภูธร จังหวัดเลย

มณฑลทหารบกที่ 28

ที่ทาการปกครอง
อาเภอดํานซ๎าย

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย

เกษตรจังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์สํงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร (เกษตรที่
สูง)

สนง.เกษตรจังหวัดเลย

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดเลย

ที่ทาปกครองอาเภอ
เมืองเลย / มทบ.28
สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดเลย

อุทยานแหํงชาติภูเรือ
ที่ทาปกครองอาเภอ
วังสะพุง

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอภู
เรือ

ที่ทาปกครองอาเภอภู
เรือ

ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
ภูหลวง
อุทยานแหํงชาติภูเรือ
ที่ทาปกครองอาเภอ
เอราวัณ
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
หนองหิน

แขวงการทางเลยที่ 2
(ดํานซ๎าย)
ที่ทาปกครองอาเภอ
หนองหิน

ที่ทาปกครองอาเภอ
ผาขาว
ที่ทาปกครองอาเภอ
ภูหลวง
ที่ทาปกครองอาเภอ
ปากชม

ที่ทาปกครองอาเภอ
เอราวัณ
ที่ทาปกครองอาเภอ
ทําลี่

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอ
ทําลี่

ที่ทาปกครองอาเภอ
ทําลี่
ที่ทาปกครองอาเภอ
ทําลี่

ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
แขวงทางหลวงชนบท
เลยเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอภู
เรือ

อุทยานแหํงชาติภูเรือ
อุทยานแหํงชาติภูเรือ
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
เอราวัณ
ที่ทาปกครองอาเภอ
เอราวัณ
ที่ทาปกครองอาเภอ
เอราวัณ
สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเลย

ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
หนองหิน
ที่ทาปกครองอาเภอ
หนองหิน
ที่ทาปกครองอาเภอ
หนองหิน
สนง.ปภ.ลย.

สนง.ปภ.ลย.

ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
ผาขาว
ที่ทาปกครองอาเภอ
ผาขาว

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาปกครองอาเภอ
ภูกระดึง
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
ดํานซ๎าย
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว

สนง.เกษตร
จังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์สํงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร (ที่สูง
ดํานซ๎าย)

ที่ทาปกครองอาเภอ
ปากชม

สนง.ทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ทสจ.ลย / หนํวยงาน
สังกัดกระทรวง ทส.

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเลย
ที่ทาปกครองอาเภอ
ทําลี่
กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
จังหวัดเลย
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอ
นาแห๎ว
ที่ทาปกครองอาเภอภู
เรือ

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานสถิติจังหวัด
เลย

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเลย

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเลย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากชม

ที่ทาการปกครอง
อาเภอนาแห๎ว
ที่ทาการปกครอง
อาเภอภูเรือ

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังสะพุง
ที่ทาการปกครอง
อาเภอผาขาว
ที่ทาการปกครอง
อาเภอทําลี่
ที่ทาการปกครอง
อาเภอดํานซ๎าย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอภูเรือ
ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากชม

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากชม

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากชม

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังสะพุง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังสะพุง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอวังสะพุง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปากชม

ที่ทาการปกครอง
อาเภอดํานซ๎าย
ที่ทาการปกครอง
อาเภอดํานซ๎าย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเชียงคาน

ที่วาํ การอาเภอ
ปากชม

สนง.พัฒนาชุมชน
จ.เลย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอนาแห๎ว

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเชียงคาน

กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย
สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย
สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย
สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย

ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจ.เลย
สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์
สนง.ยุติธรรม
จังหวัดเลย

แขวงทางหลวงชนบท
เลย
แขวงทางหลวงชนบท
เลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

แขวงทางหลวงชนบท
เลย
สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย

สนง.ที่ดินจ.เลย

ปค.จ.เลย
(กลุํมงานความมั่นคง)
กรม ทพ.21
ตารวจภูธร
จังหวัดเลย
กองร๎อย ตชด.ที่ 246

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเลย
ศที่ทาปกครอง
อาเภอปส.จ.เลย
ตารวจภูธร จังหวัดเลย
กองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 8
ตารวจภูธร จังหวัดเลย

ตารวจภูธร จังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ตารวจภูธร จังหวัดเลย

กองร๎อย ตชด.ที่ 246
กองร๎อย ตชด.ที่ 246

กองร๎อย ตชด.ที่ 246
มณฑลทหารบกที่ 28

มณฑลทหารบกที่ 28
มณฑลทหารบกที่ 28

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

กองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 8
กองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 8
กอ.รมน. จังหวัดเลย

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดเลย
813,326,600

