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การผลิตและสร๎าง
มูลคําเพิม่สินค๎า

เกษตร

ด๎านสํงเสริม
เทคโนโลยีหรือ  

นวัตธกรรมการผลิต
และการบริการเชิง

สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ

สํูสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความม่ันคง

1 โครงการพัฒนาและปรบัปรงุแหล่งทอ่งเทีย่วใหไ้ด้มาตรฐาน

1.1 3,500,000 กํอสร๎างส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเปน็บนภูพทุโธ ได๎แกํ 
ระเบยีงจัดกิจกรรมหน๎าองค์พระ ลานจอดรถ หอ๎งน้ า ร๎านค๎า
ของที่ระลึก ทางเดินเท๎าขึ้นภูพทุโธ

3,500,000

1.2 1,000,000  -พฒันาแหลํงทํองเที่ยวบริเวณลานคริสต์มาสใหภู๎เรือเที่ยว
ได๎ทั้งป ีโดย
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์         
2. จัดหาปฏิมากรรมดอกไม/๎อื่นๆ   
3. จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก เชํน ทางลาด เก๎าอี้พกัผํอน  
-ผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้
1.ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวใหม๎ีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
2.สร๎างงานสร๎างรายได๎ใหแ๎กํประชาชน
3.ดึงดูดนักทํองเที่ยวใหม๎าเที่ยวมากขึ้น 
4.แหลํงทํองเที่ยวมีส่ิงอ านวยความสะดวก เปน็แหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร

1,000,000

2 โครงการพัฒนาและปรบัปรงุโครงสรา้งพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว 

2.1               1,022,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดชลธาราม บา๎นทําแพ โบราณสถานให๎
เปน็แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

         1,022,000

2.2               9,987,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์พลับพลาที่ประทับ และงานสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 2.50 ม. ยาว 39 ม.

         9,987,000

2.3 พฒันาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทํองเที่ยวจังหวัดเลย จ านวน 7
 แหงํ

2.3.1 กํอสร๎างศาลาปฏิบติัธรรมทํองเที่ยววิถีพทุธวัด
ถ้ าผาปู ุบา๎นปากภู ต.นาอ๎อ อ าเภอเมือง

              3,500,000 กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ “หลวงปูคุ าดี ปภาโส” เพือ่
รับรองนักทํองเที่ยวและนักปฏิบติัธรรม

         3,500,000

2.3.2 กํอสร๎างถนน คสล. วัดภูค าเป ูบา๎นหว๎ยปาุน ต.
ผาสามยอด อ าเภอเอราวัณ

              3,000,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

         3,000,000

แบบฟอร์มการเสนอผลวิเคราะหง์บประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

เพ่ือด าเนินการตามยทุธศาสตร์พัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด)

(เรียงตามล าดับความส าคัญของโครงการจากมากทีสุ่ดสู่น้อยทีสุ่ด )

จังหวัดเลย

ล าดับที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ครงการ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดชลธาราม บา๎นทําแพ หมูํที่ 2 ต าบล
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย

ปรับปรุงพลับพลาที่ประทับโครงการชลประทานเลย

พฒันาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทํองเที่ยวจังหวัดเลย

พฒันาพทุธสถานภูพทุโธ คํายศรีสองรัก

ปรับปรุงสวนดอกไม๎งามสามฤดู (ลานคริสต์มาส)        
เพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยวต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย



การสํงเสริมทํองเท่ียว
เชิงนิเวศควบคํูกบั
การอนุรักษ์ฟืน้ฟู

ทรัพยาหรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม

การสํงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร๎าง
มูลคําเพิม่สินค๎า

เกษตร

ด๎านสํงเสริม
เทคโนโลยีหรือ  

นวัตธกรรมการผลิต
และการบริการเชิง

สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ

สํูสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความม่ันคง

ล าดับที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ครงการ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

2.3.3 กํอสร๎างระบบประปา วัดปาุมํวงไขํ 
บา๎นมํวงไขํ ต.สานตม อ าเภอภูเรือ

              1,472,000 กํอสร๎างระบบประปา ขนาดกักเก็บน้ า 48,000 ลบ.ม.          1,472,000

2.3.4 กํอสร๎างถนน คสล. วัดอัมพวัน บา๎นรํองไผํ 
ต.โคกใหญํอ าเภอทําล่ี

              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 
บา๎นเด่ิน ต.ดํานซ๎าย 
อ าเภอดํานซ๎าย

              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. วัดหว๎ยปลาดุก ต.นาดอกค า
 อ าเภอนาด๎วง

              1,000,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

         1,000,000

2.3.7 กํอสร๎างถนน คสล. วัดวุฒิสมานชัย ต.ผาสาม
ยอด อ าเภอเอราวัณ

                500,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

            500,000

2.4             11,500,000 กํอสร๎างทางจักรยานเชื่อมโยงบา๎นปากปวน สายทาง 201 
ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน - ปากภู ระหวําง กม. 
331+670 - กม. 334+920 (ด๎านขวาทาง) 
ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร

        11,500,000

2.5               1,900,000 ติดต้ังไฟสํองสวํางสาธารณะตามแนวเขื่อนปอูงกันตล่ิงแมํน้ า
โขง ชํวงหน๎า วัดทําคก – สุดเขตเทศบาล (ด๎านทิศตะวันตก) 
เพือ่ใหม๎ีความสวํางเพยีงพอในเวลากลางคืน ทั้งเกิดความ
สวยงามและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักทํองเที่ยว จ านวน  85   ต๎น

         1,900,000

2.6               3,800,000 1. ประดับชุดโคมไฟ LED  พร๎อมชุดอุปกรณ์ บริเวณสะพาน
แขวน ข๎ามแมํน้ าเลย

         3,800,000

2.7               2,814,000 ปรับปรุงพืน้ลานวัฒนธรรมปด๎ูวยไวนิลคละสีชนิดเคลือบแข็ง
ด๎วยอะคิลิกโพลียูริเทน พืน้ไมํน๎อยกวํา 920 ตร.ม.

         2,814,000

2.8 3,090,000 กํอสร๎างอาคารเพือ่จ าหนํายผลิตภัณฑ์ในโครงการบา๎นบา๎น
เล็กในปาุใหญํและเปน็อาคารแสดงผลิตภัณฑ์ของโครงการ
บา๎นเล็กในปาุใหญํ ผานาง - ผาเกิ้ง

3,090,000กํอสร๎างอาคารศูนย์จ าหนํายผลิตภัณฑ์ ภายในบา๎นเล็กใน
ปาุใหญํ ผานาง - ผาเกิ้ง

ลานวัฒนธรรมบริเวณหน๎าอาคารพพิธิภัณฑ์เมืองเลย เพือ่
สํงเสริมการทํองเที่ยว

ทางจักรยานเชื่อมโยงบา๎นปากปวน สายทาง 201 ตอน
ควบคุม 0404 ตอน ปากปวน - ปากภู ระหวําง กม. 
331+670 - กม. 334+920 (ด๎านขวาทาง) ระยะทาง 
3.250 กิโลเมตร

ติดต้ังไฟสํองสวํางสาธารณะตามแนวเขื่อนปอูงกันตล่ิง
แมํน้ าโขง ชํวงหน๎าวัดทําคก – สุดเขตเทศบาล (ด๎านทิศ
ตะวันตก)

ติดต้ังไฟประดับสะพานข๎ามน้ าเลยบริเวณหน๎าเทศบาล
เมืองเลย ( Land Mark ) จังหวัดเลย
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ครงการ
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2.9 1,849,750 กํอสร๎างอาคารศูนย์บริการนักทํองเที่ยว  ถ้ าโพธิสัตว์ อาคาร
ชั้นเดียว พืน้ที่ 245  ตารางเมตร พืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก  ปู
กระเบือ้ง หลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ  มุงด๎วยกระเบือ้งลอนคํู

1,849,750

2.10 152,500 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงทํองเที่ยวถ้ าโพธิสัตว์ปริมาณงาน กว๎าง
 6.30 เมตร    สูง 5.65 ม. (มีหลังคาคลุม) สถานที่      ถ้ า
โพธิสัตว์ บา๎นจอมทอง หมูํที่ 13 ต าบล ปวนพุ

152,500

2.11 657,700 การกํอสร๎างขยายถนนแอสฟลัท์คอนกรีต ปริมาณงาน ถนน
กว๎าง 6 ม. ไหลํทางข๎างละ 1 ม. ยาว 98 ม. พร๎อมรางระบาย
น้ าข๎างถนน

657,700

2.12 506,300 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว๎าง 4 ม. ยาว 300 ม.
 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พืน้ที่ 1,200 ตร.ม.

506,300

2.13 1,963,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชํวงสายหมากแข๎ง-น้ าหมัน 
 ขนาดกว๎าง  5  เมตร  หนา 0.15 เมตร กว๎างข๎างละ 0.50 
เมตร จ านวน 1 สาย  พร๎อมปาูยโครงการ 1 ปาูย

1,963,000

2.14 1,800,000 ติดต้ังเสาไฟฟาูพร๎อมงานประติมากรรมรูปหงส์ ความสูง 3.10
 ม. จ านวน 50 ต๎น ชํวงที่ 1 จากสวนสันติประชาอาสา ถึง 
เขื่อนริมตล่ิงพงัหน๎า รร.ปากชมวิทยา จ านวน 25 ต๎น ชํวงที่ 2
 วัดโนนศรีสะอาด ถึง เขื่อนริมตล่ิงฝ่ังหน๎าแคมปไ์ทวัด จ านวน
 25 ต๎น

1,800,000

2.15 2,900,000 1. กํอสร๎างศูนย์อาหาร กว๎าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร
2. กํอสร๎างจุดชมวิว กว๎าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร พร๎อมล่ี
จ าลอง  ยาว 24 เมตร

2,900,000

2.16 669,700 1. กํอสร๎างศาลาชมวิว พืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 22 ตร.ม. 
จ านวน 3 หลัง
2. กํอสร๎างลานอเนกประสงค์บริเวณแกํงตาดขํา พืน้ที่ไมํน๎อย
กวํา 250 ตร.ม.

669,700

กํอสร๎างอาคารศูนย์บริการนักทํองเที่ยวถ้ าโพธิสัตว์

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงทํองเที่ยวถ้ าโพธิสัตว์ (ซ๎ุมปาูย)

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข๎าแหลํงทํองเที่ยว   
คุนหมิงเมืองไทย

ปรับปรุงและพฒันาเส๎นทางเข๎าสํูแหลํงทํองเที่ยว(เส๎นทาง
เข๎าสํูอุทยานเทิดพระเกียรติบา๎นหมากแข๎ง)

กํอสร๎างขยายถนนแอสฟลัท์คอนกรีตเชื่อม            
ระหวํางน้ าตกเพยีงดิน - ถนนรังสรรค์พฒันา

ติดต้ังไฟฟาูสํองสวํางพร๎อมประติมากรรมรูปหงส์

พฒันาแหลํงทํองเที่ยวอํางเก็บน้ าวัดลาดปูุ

ปรับปรุงภูมิทัศน์แกํงตาดขํา
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สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

2.17 867,000 1. กํอสร๎างถนน คสล.ทางขึ้นน้ าตกหว๎ยไค๎ กว๎าง 3 ม. ยาว 
450 ม. หนาโดยเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 1,350
 ตร.ม.
2. กํอสร๎างลาน คสล.ทางขึ้นน้ าตกหว๎ยไค๎ กว๎าง 6 ม. 
ยาว 20 ม. หนาโดยเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 
120 ตร.ม.
3. กํอสร๎างบนัได คสล.ทางขึ้นน้ าตกหว๎ยไค๎ กว๎าง 1.20 ม. 
ยาว 31 ม. หนาโดยเฉล่ีย 0.10 ม.
4. กํอสร๎างทางเดินเท๎า คสล.ทางขึ้นน้ าตกหว๎ยไค๎ กว๎าง 1.20
 ม. ยาว 169 ม. หนาโดยเฉล่ีย 0.10 ม.

867,000

2.18 1,510,000              ปรับปรุงแหลํงทํองเท่ียวน้ าตกปลาบํา (ภูเรือเท่ียวได๎ท้ังปี) โดย
ด าเนินการดังน้ี
1.กอํสร๎างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 1.00  ม. ยาว 84 
ม.พร๎อมราวเหล็กกนัตก กอํสร๎างบันไดเหล็กขนาด 1.00 เมตร ยาว
 35.50 ม.              
2.กอํสร๎างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ม. ยาว 40 ม.
ผิวคอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.15 ม. มีพืน้ท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อย
กวํา 1,200  ตร.ม.
ผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี
1.ปรับปรุงแหลํงทํองเท่ียวให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
2. แหลํงทํองเท่ียวมีส่ิงอ านวยความสะดวก           
3. นักทํองเท่ียวมีความปลอดภัย

1,510,000         

2.19 1,900,000              ติดต้ังเสาไฟฟาูพร๎อมงานประติมากรรมรูปดอกไม๎ หรืออื่นๆ 
จ านวน 16 ชุด, ประติมากรรมปรอทยักษ ์และกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (แสตมปล์าย) กว๎าง 6 ม. ยาว 147 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 895 ตร.ม.
ผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้
1.พฒันาแหลํงทํองเที่ยวใหมํรองรับภูเรือเที่ยวได๎ทั้งปี
2. แหลํงทํองเที่ยวมีส่ิงอ านวยความสะดวก
3. ดึงดูดนักทํองเที่ยว ใหม๎าเที่ยวมากขึ้น

1,900,000         

2.20 2,891,400 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหญํ บา๎นหว๎ยไผํ ม. 4 ต.หว๎ยส๎ม 2,891,400

3 โครงการส่งเสรมิการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการทอ่งเทีย่ว

พฒันาแหลํงทํองเที่ยวสระใหญํ บา๎นหว๎ยไผํ

ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวน้ าตกหว๎ยไค๎

พฒันาภูมิทัศน์จุด landmark อ าเภอภูเรือ รองรับภูเรือ
เที่ยวได๎ทั้งป ีและงานไม๎ดอกเมืองหนาวอ าเภอภูเรือ

ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกปลาบาํ หมูํที่ 5 บา๎นปลาบาํ ต าบล
ปลาบาํ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย
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สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

3.1 4,000,000              1. คําผลิต ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์จังหวัด
2. คําผลิตติดต้ังปาูยบอกแหลํงทํองเที่ยว 
3. คําจัดท าหนังสือแนะน าแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดเลย  
3. คําจัดท าสารคดี  วีดีทัศน์ประชาสัมพนัธ์จังหวัดเลยและ
สํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัด  
4. คําจัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์สํงเสริมการทํองเที่ยว
จังหวัดเลย

4,000,000         

3.2 150,000   บคุลากรในหนํวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ซ่ึงปฏิบติัหน๎าที่/รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพนัธ์ของหนํวยงาน/องค์กร จ านวน  120 คน  
จังหวัดเลยมีส่ือบคุคลด๎านการประชาสัมพนัธ์การทํองเที่ยว
กระจายอยํูในทุกพืน้ที่ของจังหวัดเลยส่ือบคุคลในจังหวัดเลย
มีความร๎ูความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ในการ
ประชาสัมพนัธ์ฯ การทํองเที่ยว อยํางเปน็ระบบ

150,000

4 โครงการอนุรกัษ์วัฒนธรรม ประเพณ ีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว

4.1 2,000,000              สํงเสริม สนับสนุน ความร๎ู ความเข๎าใจ ด๎านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม แกํเด็ก เยาวชน ในรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ/เด็ก จ านวน 14 อ าเภอๆ ละ100 คน/ ได๎สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่นจังหวัดเลย ผํานกระบวนการ
เรียนร๎ูเชิงปฏิบติัการ

2,000,000         

4.2 300,000                1.การประชาสัมพนัธ์ทางสถานีวิทยุ
2.การประชาสัมพนัธ์ทางโทรทัศน์
3.การแถลงขําวการจัดงานประเพณีบญุหลวงและการละเลํน
ผีตาโขน 
4.การประชาสัมพนัธ์อื่น ๆ เชํน ปาูยคัทเอาท์ ข๎อความว่ิงบน
ทีวี ต๎ูเอทีเอ็ม ประชาสัมพนัธ์ทางเว็บไซต์ ส่ืออื่น ๆ

300,000            

4.3 764,000 หมูํบา๎น/ชุมชน จ านวน 918 หมูํบา๎น/ชุมชน 764,000

5 โครงการส่งเสรมิอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ

ประกวดหมูํบา๎นสะอาดดีเดํนเพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยว
จังหวัดเลยอยํางย่ังยืน

จัดกิจกรรมคํายเยาวชนเพือ่เรียนร๎ูและสืบสานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย

จัดงานประเพณีบญุหลวงและการละเลํนผีตาโขน อ าเภอ
ดํานซ๎าย จังหวัดเลย

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์การทํองที่ยวจังหวัดเลย

สร๎างพฒันาและรักษาเครือขํายการประชาสัมพนัธ์ 
การทํองเที่ยวจังหวัดเลย
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สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

5.1 3,640,500 เพือ่สนองพระราชด าริ และขับเคล่ือนโครงการสร๎างปาุ สร๎าง
รายได๎ ใหบ๎รรลุเปาูหมาย โดยใหม๎ีการปลูกปาุเพือ่การ
อนุรักษแ์ละปลูกไม๎เกษตรส าหรับไว๎บริโภคภายในครัวเรือน 
ประชาชนในพืน้ที่สามารถเก็บผลผลิตจากปาุเพือ่ขายเปน็
รายได๎เสริมอีกทางหนึ่ง ในพืน้ที่ขยายผล จ านวน 3 อ าเภอ 
ได๎แกํ อ าเภอภูหลวงอ าเภอภูเรือ และอ าเภอเมืองเลย

3,640,500

5.2 10,000,000 กํอสร๎างเขื่อนปอูงกันตล่ิงริมแมํน้ าฮวย บา๎นหว๎ยโตก หมูํ 2 
ต.นาโปงุ ที่ท าปกครองอ าเภอเมือง    จ.เลย  ความยาว  
200.00   เมตร

10,000,000

5.3 12,000,000 กํอสร๎างเขื่อนปอูงกันตล่ิงริมแมํน้ าเลย บา๎นทํามะนาว    หมูํ 
4 ต.นาอ๎อ ที่ท าปกครองอ าเภอเมือง   จ.เลย ความยาว 200 
เมตร

12,000,000

6 โครงการเสรมิสรา้งสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย

6.1 ปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ฐานเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต
6.1.1 ปรับปรุงถนนสายบา๎นกลาง - บา๎นน้ าพร 

ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1,988,000 ปรับปรุงถนนใหร๎าษฎรได๎รับความสะดวก ผิวจราจร แอส

ฟลัด์คอนกรีต ขนาดกว๎าง 5 ม. ระยะทาง 1,200 ม. ไหลํทาง
กว๎างข๎างละ 0.50 ม. ประชาชนได๎รับประโยชน์ 3 หมูํบา๎น 
720 ครัวเรือนประชากรจ านวน 2,179 คน

1,988,000          

6.1.2 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง หมูํที่ 9          
บา๎นโนนสมบรูณ์ (เส๎นวัดถ้ าผาต้ัง) ต.ปากชม 
อ าเภอปากชม

1,890,000 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังใหร๎าษฎรได๎รับความสะดวก โดย
เสริมผิวจราจร ดินลูกรังบดอัดแนํน ขนาดกว๎าง 5 ม. 
ระยะทาง 4,000 ม. หนา 0.25 ม. หรือมีพืน้ที่ผิวจราจรไมํ
น๎อยกวํา 20,000 ตร.ม. ประชาชนได๎รับประโยชน์ 5,464 คน

1,890,000

6.1.3 ปรับปรุง ถนนลูกรังเปน็ผิวจราจรหนิคลุกเข๎า
พระราชด าริ อํางเก็บน้ าหว๎ยวังกวางโตน 
ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จังหวัดเลย

1,713,000 ปรับปรุงถนนลูกรังเปน็ผิวจราจรหนิคลุก เข๎าโครงการ
พระราชด าริหว๎ยวังกวางโตน บา๎นหว๎ยไผํเหนือ หมูํที่ 8 
ปริมาณงานกว๎าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. ลงดินลูกรังและหนิ
คลุกบดอัดแนํน

          1,713,000

6.1.4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง
แผํนดิน-ทําสวรรค์ ต าบลทําสะอาด

3,700,000 ทํอลอดถนนคอนกรีตภายในหมูํบา๎นรักธรรม หมูํที่2 ต าบล
ทําสะอาด ขนาดผิวจราจร คอนกรีตกว๎าง 5 ม. ยาว 1,640 ม.
 หนา 0.15 ม. พร๎อมลูกรังไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.00-0.5 ม.

3,700,000          

กํอสร๎างเขื่อนปอูงกันตล่ิงริมแมํน้ าเลย บา๎นทํามะนาว    
หมูํ 4 ต.นาอ๎อ อ าเภอเมือง จ.เลย

กํอสร๎างกํอสร๎างเขื่อนปอูงกันตล่ิงริมแมํน้ าฮวย         
บา๎นหว๎ยโตก หมูํ 2 ต.นาโปงุ อ าเภอเมือง จ.เลย

สร๎างปาุ สร๎างรายได๎ ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดเลย



การสํงเสริมทํองเท่ียว
เชิงนิเวศควบคํูกบั
การอนุรักษ์ฟืน้ฟู

ทรัพยาหรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม

การสํงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร๎าง
มูลคําเพิม่สินค๎า

เกษตร

ด๎านสํงเสริม
เทคโนโลยีหรือ  

นวัตธกรรมการผลิต
และการบริการเชิง

สร๎างสรรค์

ด๎านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับ

สํูสากล

การเสริมสร๎างและ
รักษาความม่ันคง

ล าดับที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ครงการ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

6.1.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา๎นนา
บอน  หมูํที่ 7 (สายภูใหญ)ํ  ต าบลชัยพฤกษ ์ - 
 บา๎นหนองนาทราย  หมูํที่ 5  ต าบลนาดินด า  
อ าเภอเมืองเลย

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

2,500,000          

6.1.6 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหว๎ยศอก)
 หมูํที่ 6 บา๎นหนองอุมลัว    ต.โพนสูง อ าเภอ
ดํานซ๎าย

1,638,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 3 
เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 2850 ตารางเมตร ไหลํทางเฉล่ียข๎างละ 0.00-0.50 เมตร
 พร๎อมปาูยโครงการ 1 ปาูย

1,638,000          

6.2 การพฒันาชนบทเชิงพืน้ที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพยีง วิถีประชาธิปไตย)
6.2.1 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ในพืน้ที่จังหวัดเลย
6,000,000 1. พัฒนาด๎านแหลํงน้ าเพือ่การเกษตรตาม

แนวพระราชด าริฯ
2. การพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพ
3. การพัฒนาด๎านคมนาคม/ส่ือสาร
4. การพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคมและการศึกษา
5. การพัฒนาด๎านการเกษตร
6. การพัฒนาแบบบรูณาการ
7. การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
8. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริฯ ในพืน้ท่ี
9. การบริหารจดัการขยายผลโครงการพระราชด าริฯ ในพืน้ท่ี
10. อนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (สร๎างปาุ  สร๎างรายได๎)
11 พัฒนาแหลํงน้ าพืน้ท่ีโครงการบา๎นเล็กในปาุใหญํ  ผานาง – ผาเกิ้ง 
อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย
12. พัฒนาแหลํงน้ าพืน้ท่ีโครงการพัฒนาพืน้ท่ีเพือ่เทิดพระเกยีรติฯ บา๎น
ผาบาํว – ผาสาว  อ าเภอวังสะพุง  จงัหวัดเลย
13. พัฒนาแหลํงน้ าพืน้ท่ีโครงการพัฒนาพืน้ท่ีเพือ่เทิดพระเกยีรติฯ บา๎
นคกง้ิว  อ าเภอเชียงคาน  จงัหวัดเลย
14. พัฒนาโครงการอทุยานเทิดพระเกยีรติฯ บา๎นหมากแข๎ง  ต าบลกกสะ
ทอน  อ าเภอ   ดํานซ๎าย  จงัหวัดเลย
15. โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและแผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ท่ี
ประยุกต์ตามพระราชด าริ  จงัหวัดเลย

6,000,000
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6.3 1,635,000              ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนารายได๎ของครัวเรือนยากจนของจงัหวัดเลย 
โดยกระบวนการ  1) ประชุมเชิงปฏิบติัการพัฒนาวิทยากรต าบลเปาูหมาย
 1 รํุน  งบประมาณ 240,000 บาท    2) สนับสนุนปจัจยัการผลิต ลด
รายจาํย เพิม่รายได๎ครัวเรือนยากจนเปาูหมายงบประมาณ 1,395,000 
บาท ผลสัมฤทธ์ิ    ครัวเรือนยากจนจ านวน 558 ครัวเรือนได๎รับการ 
สํงเสริม สนับสนุนใหบ๎ริหารจดัการชีวิตตนเองได๎อยําง เหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงแบบบรูณาการ

1,635,000          

6.4 1,653,000 1. อบรมพฒันาศักยภาพครูพีเ่ล้ียง รํุนที่ 1,2,3,4,5
2. อบรมพฒันาศักยภาพครูพีเ่ล้ียง รํุนที่ 6,7,8,9,10
3. อบรมพฒันาศักยภาพครูพีเ่ล้ียง รํุนที่ 11,12,13,14
4. สร๎างหลักสูตรการฝึกอบรมเด็กเล็กกํอนวัยเรียน  ทั้ง 14 
อ าเภอ 376 แหงํ

          1,653,000

6.5 390,000 น าสํวนราชการออกพบปะเย่ียมเยียนประชาชน และน า
บริการขั้นพืน้ฐานมาสํูประชาชนในพืน้ที่ เพือ่รับฟงัปญัหา
และแก๎ไขปญัหาความเดือดร๎อนของประชาชน และเพือ่
ใหบ๎ริการสงเคราะหช์ํวยเหลือผ๎ูด๎อยโอกาส อยํางน๎อยเดือนละ
 1 คร้ัง โดยมีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อยคร้ังละ 400-500 คน

390,000

6.7 811,800 กจิกรรมท่ี 1 อบรมภาษาตํางประเทศเพือ่การส่ือสารส าหรับครูสอน
กจิกรรมท่ี 2 อบรมภาษาตํางประเทศเพือ่การส่ือสารส าหรับผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา
กจิกรรมท่ี 3 การจดัการเรียนการสอนในหอ๎งเรียน
กจิกรรมท่ี 4 การติดตามและประเมินผล
กจิกรรมท่ี 5 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนร๎ู
กจิกรรมท่ี 6 สรุปผลด าเนินงาน

811,800

6.8 27,095,000 ขุดเจาะบอํน้ าบาดาลพร๎อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบไฟฟาู เพือ่
แก๎ไขปญัหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค จ านวน 
100 บอํ  (ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาล)

27,095,000

6.9 ยกระดับมาตรฐานงานทาง
6.9.1 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมราง

ระบายน้ าแบบปดิ สาย บ.เพชรเจริญ หมูํ 11 ต.
เมือง อ าเภอเมือง จ.เลย

12,640,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมรางระบายน้ าแบบปดิ
 สาย บ.เพชรเจริญ หมูํ 11 ต.เมือง ที่ท าปกครองอ าเภอเมือง
 จ.เลย ระยะ 0.800  กิโลเมตร

12,640,000

7 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั

บ าบดัทุกข์บ ารุงสุข จังหวัดเลย (ปวงประชาเปน็สุข)

การจัดการเรียนร๎ูสํูประชาคมอาเซียน

จัดหาแหลํงน้ าบาดาลใหก๎ับหมูํบา๎นที่ขาดแคลนน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคเพือ่ประชาชน

สํงเสริมและพฒันาการยกระดับศูนย์เด็กเล็กจังหวัดเลย

พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดเลย
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7.1 10,000,000 งบบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ 10,000,000        

7.2 2,600,000 การน าข๎อมูลท่ีส าคัญจ าเปน็ ส าหรับน าไปใช๎จดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดท่ีมี
คุณภาพ และเกดิประโยชนืสูงสุด ทุกกลํุมอาชีพ และเพือ่ใช๎ในการ
วิเคราะหตั์ดสินใจของผ๎ูใช๎ข๎อมูล โดยข๎อมูลท่ีได๎เกดิจากการบรูณาการจาก
ทุกภาคสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง ทุกมิติ ใน 5 ชุดข๎อมูลและสารสนเทศ ได๎แก ํ
1.ข๎อมูลด๎านการทํองเท่ียวและส่ิงแวดล๎อม                                
2.ข๎อมูลด๎านอตุสาหกรรมการผลิต การบริการ และการค๎าชายแดน         
3.ข๎อมูลด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต                                               
4.ข๎อมูลด๎านความม่ันคง                                                            
    
5.ข๎อมูลด๎านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์                                    
เปาูหมาย                                                                             
     
1.เพือ่จดัท าชุดข๎อมูลและสารสนเทศของหนํวยงานรัฐเพือ่สนับสนุนการ
จดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดเลย                                                       
     
2.เพือ่บรูณาการและแลกเปล่ียนข๎อมูลระหวํางหนํวยงานทุกภาคสํวนท่ี
เกี่ยวข๎อง                                                       
3.เพือ่เผยแพรํและใหบ๎ริการข๎อมูลสารสนเทศของจงัหวัดเลย                
4.เพือ่การพัฒนาแบบบรูณาการของหนํวยงานในจงัหวัดใหเ๎กดิการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกจิดิจทัิล

2,600,000

7.3 5,000,000 1. การเตรียมการเปน็เจา๎บา๎นที่ดีในการเปน็ประชาคมอาเซียน   (ด๎านสังคม/
วัฒนธรรม,ด๎านเศรษฐกิจ และความมั่นคง    -  จดัท าปาูยบอก / ปาูยการ
ทํองเที่ยว สอง ภาษา  
  -  สํงเสริม SMEs สํูอาเซียน วงเงิน 
  -  อบรมภาษาอังกฤษ ใหแ๎กํ ผ๎ูประกอบการ ร๎านค๎า  สามล๎อ ขนสํง 
  -  อบรมมัคคุเทศก์สํูอาเซียน 
  -  อบรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจงัหวัดเลย  
 2. รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จดุเส่ียง สถานที่สาธารณะ  
 3. อบรมเกษตรกรผ๎ูผลิตสินค๎าเกษตรใหป๎ลอดภัยและได๎มาตรฐานเพื่อการ
บริโภคและอุตสาหกรรม 
 4. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพัฒนาด๎านบคุลากร การพัฒนาโครงสร๎างและระบบ
บริหารจดัการ 
 5. เสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ สํงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน 
 6. สํงเสริมเพิ่มพูนพัฒนาทักษะและฝีมือใหก๎ับแรงงานในพื้นที่ 
 7. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์อาเซียนประจ าจงัหวัด   
 8. การทํองเที่ยวเชิงสีเขียว  
 9. การเพิ่มศักยภาพด๎านการรักษาความปลอดภัย จราจร และปอูงกัน
อาชญากรรม

5,000,000

คําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ

บรูณาการข๎อมูลและสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการพฒันา
จังหวัดเลย

เพิม่ขึดความสามารถการบริหารจังหวัดและอ าเภอแบบ
บรูณาการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเปน็เจ๎าบา๎นที่ดีใน
การเปน็ประชาคมอาเซียน (AC)
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8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลยสู่ Thailand 4.0

8.1 500,000 จัดท าฐานข๎อมูลผ๎ูประกอบการ SMEs ที่ทันสมัยและปจัจุบนั
ในเชิงลึกที่สามารถแสดงการเชื่อโยงของกิจกรรมการผลิต
ตํางๆ ในจังหวัดได๎น าไปสํูการวางแผนของจังหวัดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับโครงสร๎างเศรษฐกิจจังหวัดตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่มุ๎งเน๎น และนโยบายรัฐบาลที่ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจด๎วยผ๎ูประกอบการ SMEs โดยสร๎างใหเ๎ปน็
ผ๎ูประกอบการที่ทันสมัย โดยใช๎เท5โนโลยีดิจิทัลเข๎ามาใช๎ใน
การบริหารจัดการธุรกิจ มุํงผลิตสินค๎าและบริการที่มีมูลคําสูง 
(High Value)

500,000

8.2 500,000 เพือ่ใหก๎ลํุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม SMEs และ
ประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการเงิน
ของสถาบนัการเงินได๎โดยตรง รวมทั้งผ๎ูประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดเลยมีการพฒันาตัวเองสํู Start up ได๎อยํางเปน็
รูปธรรม และจังหวัดมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดย
การบรูณาการ เพือ่น าไปสํูการพฒันาเศรษฐกิจที่ย่ังยืนสินค๎า
และบริการได๎รับการพฒันาใหม๎ีมาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับ
ของประชาชนมากขึ้น

500,000

9 โครงการบรหิารจัดการพ้ืนทีเ่กษตรกรรมแบบครบวงจร (Zoning)

9.1 พฒันาปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ฐานเพือ่การเกษตร

9.1.1 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตล าหว๎ยแบงํ 
หมูํที่ 3 ต าบลจอมศรี อ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย

995,000 ขุดลอกล าหว๎ยแบงํ หมูํ 3 ลึกเฉล่ีย 2 เมตร ปริมาณดินขุด ไมํ
น๎อยกวํา 21,000 ลบ.ม.

995,000

9.1.2 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตล าหว๎ยหนิซา
 หมูํที่ 3,4,12 ต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย

1,611,000 พัฒนาล าหว๎ยหนิซา สภาพเดิม ปากกว๎างเฉล่ีย 8.00 เมตร ก๎นกว๎างเฉล่ีย 6.00 
เมตร  ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร สภาพด าเนินการ  ปากกว๎างเฉล่ีย  10.00  เมตร  ก๎น
กว๎างเฉล่ีย  6.00  เมตร  ลึกเฉล่ียจากเดิม  2.00  เมตร      ลาดเอียง  1:1  ยาว 
 3,300.00  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา  8,250.00  ลบ.ม.  พร๎อม
กํอสร๎างฝายเก็บกักน้ าตามแบบมาตรฐาน  มข.  2527  สันฝายสูง  1.50  เมตร  
ผนังข๎างสูง  3.00  เมตร กว๎าง 12.00 เมตร  จ านวน     2  แหงํ ตามแบบ
เทศบาลต าบลธาตุประชาชนได๎รับประโยชน์ 3 หมูํบา๎น 497 ครัวเรือน ประชากร
จ านวน 1,138 คน

1,611,000

9.1.3 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรล าหว๎ยพวย
 บา๎นแสนสุข ม.3 ต.ผาขาว

1,700,000 ขุดลอกหว๎ยพวย ปากกว๎าง 15 เมตร ก๎นกว๎าง 8 เมตร ยาว 
2,250 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร

1,700,000

จัดท าฐานข๎อมูลเพือ่พฒันาศักยภาพผ๎ูประกอบการ SMEs
 จังหวัดเลย

สํงเสริมสนับสนุนการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนเพือ่พฒันา
ศักยภาพผ๎ูประกอบการ SMEs เพือ่พฒันาสํูประเทศไทย 
4.0 (Thailand 4.0 ) จังหวัดเลย
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9.1.4 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าสระหลวง
สาธารณประโยชน์บา๎นหนองผ า หมูํที่ 3   
ต าบลผาบิง้

1,590,000 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าสระหลวงสาธารณประโยชน์
ซ่ึงต้ืนเขินและเต็มไปด๎วยวัชชพชื จนไมํสามารถกักเก็บน้ าให๎
ประชาชนใช๎ประโยชน์ได๎
ขุดลอกและปรับปรุงฟืน้ฟสูภาพภูมิทัศน์ปริมาตรดินขุดไมํ
น๎อยกวํา 51,400 ลบ.ม.
ลึกเฉล่ีย 4 เมตร  สามารถเก็บกักน้ าได๎เพิม่
มากขึ้น 77,000 ลบ.ม ราษฎรได๎รับประโยชน์
ใช๎ท าการเกษตร ไมํน๎อยกวํา 200 ครัวเรือน

1,590,000

9.2 49,267,500 ขุดเจาะบอํบาดาลเพือ่การเกษตรพร๎อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
แบบไฟฟาู จ านวน 150 บอํ (ตามมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล)

49,267,500

10 โครงการสนับสนุน เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต เชิงสรา้งสรรค์ 

10.1 4,000,000 1. ผ๎ูประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการและได๎รับความร๎ูเกี่ยวกับ
ด๎านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการผลิตสินค๎าด๎วย
นวัตกรรมใหมํๆ รวมถึงโอกาสการค๎าการลงทุน การด าเนิน
ธุรกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่นบา๎น
2. ผ๎ูประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการฯ มีความพงึพอใจไมํน๎อย
กวํา
3. ผ๎ูประกอบการสามารถ  ขอใช๎ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน
สินค๎าจังหวัดเลย (Loei  The  Best)
4. ผ๎ูประกอบการ SMEs /Startup/OTOP/Biz club ธุรกิจ
ทํองเที่ยว เกษตรเชิงสร๎างสรรค์  การค๎าสํง –    ค๎าปลีก  
การค๎าชายแดน  สินค๎าและบริการ เจรจาจับคํูธุรกิจมีคํูค๎า
ทางธุรกิจ
5. มูลคําการจ าหนํายในงานแสดงสินค๎า

4,000,000

11 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการด้วย Digital Technology 4.0

11.1 262,800 เพือ่พฒันาศักยภาพของแรงานใหม๎ีการเรียนร๎ูเทคโนโลยีให๎
ทันสมัย ฝึกยกระดับฝีมือแรงานโดยการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบติัตามหลักสูตรของศูนย์พฒันาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเลย จ านวน 2 รํุน ๆ ละ 20 คน รวม 40 รํุน
ละ 131,400 บาท

262,800

การสํงเสริมศักยภาพด๎านการตลาดของผ๎ูประกอบการ 
SMEs และ Startup จังหวัดเลยสํู Thailand 4.0

พฒันาศักยภาพแรงานและผ๎ูประกอบการกิจการด๎วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหลักสูตร E - 
commerce การจ าหนํายสินค๎าออนไลน์

จัดหาแหลํงน้ าบาดาลเพือ่การเกษตร เพือ่สํงเสริมและเพิม่
ศักยภาพการผลิตด๎านการเกษตร
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11.2 298,500 น ากลํุมเปาูหมายที่เปน็สาขาอาชีพต าแหนํงงานหรือลักษณะ
งานที่อาจเปน็อันตตรายตํอสาธารณะ ด าเนินการพฒันาฝีมือ
แรงงานเข๎าสํูเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานจ านวน 2 รํุน ๆ 20
 คน รวม 40 คน ใหม๎ีความร๎ู ความสามารถ เพือ่ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ อบรม จ านวน 2 รํุน ๆ ละ 149,250 บาท

298,500

11.3 236,000 กิจกรรมหลัก อบรมใหค๎วามร๎ูด๎านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน เพือ่สร๎างการรับร๎ูและ
จิตส านึกด๎านความปลอดภัย     กิจกรรมหลัก ตรวจอาชีวอ
นามัยของผ๎ูใช๎แรงงานนอกระบบ   กิจกรรมหลัก แจก
อุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวนบคุคล (PPE) 
กลํุมเปาูหมาย แรงงานนอกระบบ(ภาคเกษตรและผ๎ูรับงาน
ไปท าที่บา๎น) จ านวน  2 รํุน ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน

236,000

11.4 400,000 1.จัดฝึกอบรมเตรียมความพร๎อมแรงงานเลยสํูอาเซียน 6 ชม.
 1 รํุน 100 คน
2.จัดฝึกอบรมพฒันาศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศ 30 ชม.
 4 รํุน     รํุนละ 25 คน

400,000

11.5 530,000 ฝึกอาชีพ/พฒันาทักษะฝีมือใหแ๎กํแรงงานนอกระบบ จ านวน 
10 รํุน ประมาณ 200 คน

530,000

12 โครงการส่งเสรมิการท าเกษตรแบบผสมผสาน

12.1 1,468,400              1.ประชาสัมพนัธ์การด าเนินโครงการ
2.คัดเลือกศูนย์ต๎นแบบส าหรับท าการเกษตรแบบผสมผสาน
3.จัดท าแผนปรับปรุงและแผนอบรมสาธิตการท าการเกษตร
แบบผสมผสาน
4.อบรมเกษตรกร
5.ประเมินผลการด าเนินงาน

1,468,400         

13 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

13.1

13.1.1 อบรมถํายทอดความร๎ูตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 936,400 อบรมถํายทอดความร๎ูตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 936,400

13.1.2 สํงเสริมการเรียนร๎ูด๎านบญัชีในพืน้ที่ศูนย์เรียนร๎ู
เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน

30,000 ฝึกอบรมสมาชิกกลํุมเศรษฐกิจพอเพยีง 60 คน 2 กลํุม ใหม๎ี
ความร๎ูความเข๎าใจในการจัดท าบญัชี

30,000

เสริมสร๎างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีแรงงาน
นอกระบบ

ฝึกอบรมและยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ๎างผ๎ูปฏิบติังาน
เกี่ยวข๎องกับไฟฟาูด๎วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พฒันาคุณภาพแรงงานและรองรับอาเซียน

สํงเสริมและพฒันาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง พร๎อมสนับสนุนปจัจัยการผลิต

ฝึกพฒันาศักยภาพแรงงานนอกระบบ (ฝึกอาชีพตาม
ความต๎อการของแรงงานฯ)

สํงเสริมศูนย์เรียนร๎ูเศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน
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13.1.3 ถํายทอด/ฝึกอบความร๎ูตามแนวทฤษฏีใหมํ 
และสร๎างแปลงต๎นแบบ พร๎อมสนับสนุนปจัจัย
การผลิต

450,000 เกษตรกรเข๎ารับการอบรมในศูนย์เรียนร๎ูการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรจังหวัดเลย
14 แหงํ ๆ ละ  30  ราย

450,000

13.1.4 สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน 500,000 ฝึกอบรมภาคปฏิบติัแกํสมาชิกกลํุมเศรษฐกิจพอเพยีง 150 
คน 5 กลํุม ใหม๎ีความเข๎าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

500,000

13.1.5 สํงเสริมการจัดท าปุย๋อินทรีย์-ชีวภาพ 1,200,000 สํงเสริมการจัดท าปุย๋อินทรีย์-ชีวภาพ 1,200,000

14 โครงการส่งเสรมิการผลิต การสรา้งมลูค่าเพ่ิมและการตลาดสินค้าเกษตร

14.1 904,800 กิจกรรมอ านวยการสํงเสริมการผลิต การสร๎างมูลคําเพิม่สินค๎า
เกษตร

904,800

14.2 1,000,000 ติดต้ังระบบอบแหง๎พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจก ขนาด 6.0x8.20 เมตร

1,000,000

14.3 1,000,000 สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร 
ใหแ๎กํเกษตรกร 14 อ าเภอ

1,000,000

14.4 292,800 1.ผลิตพนัธ์ุพชือาหารสัตว์
2.พฒันาความมั่นคงด๎านเสบยีงสัตว์
3.พฒันาเทคโนโลยีอาหารสัตว์
4.ผลิตเมล็ดพนัธ์ุพชือาหารสัตว์เพือ่รองรับประชาคมอาเซียน 
(Seed Hub)
5.การจัดต้ังฟาร์มต๎นแบบพฒันาการเล้ียงโค กระบอือยําง
ครบวงจร

292,800

14.5 946,500 สร๎างฟาร์มต๎นแบบ ในการบริหารจัดการด๎านอาหารสัตว์
เพือ่ใหน๎้ านมดิบของเกษตรกรผํานเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว๎ โดยมีเปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid) ไมํน๎อยกวํา
 12

946,500

กิจกรรมอ านวยการสํงเสริมการผลิต การสร๎างมูลคําเพิม่
สินค๎าเกษตร

สํงเสริมการแปรรูปสินค๎าเกษตรด๎วยพลังงานทดแทน

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร

พฒันาต๎นแบบการเล้ียงโค กระบอื เพือ่ผลิตก๏าชชีวภาพ
พลังงานทดแทนอยํางย่ังยืน

การจัดการอาหารสัตว์เพือ่แก๎ไขปญัหาคุณภาพน้ ามันดิบ
ในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)
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14.6 418,000 กลํุมเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางเกษตรบนพืน้ที่สูงจังหวัดเลย
  ได๎รับการถํายทอดความร๎ูการแปรรูปและการพฒันาสินค๎า
เกษตร  5  กลํุม ๆ 20  ราย

418,000

14.7 1,950,000 ติดต้ังระบบสูบน้ าด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนที่ 
ขนาด 2.4 กิโลวัตต์ จ านวน 1 ชุด

1,950,000

14.8 1,726,400 1.เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรใหม๎ีผลผลิต
เพิม่ขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน                         
 2.เพือ่เพิม่มูลคําสินค๎าเกษตรและสร๎างรายได๎ใหแ๎กํเกษตรกร 
                                                             3.เพือ่
พฒันาบคุลากรด๎านการเกษตร/สถาบนัเกาตรกรใหม๎ีทักษะ
องค์ความร๎ูและความร๎อมในการใช๎เทคโนโลยีการเกษตรพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

1,726,400

15 โครงการเสรมิสรา้งความรว่มมอืด้านความมัน่คงกับประเทศเพ่ือนบ้าน

15.1 2,000,000 ประชุมคณะกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ชายแดนระหวํางจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  
และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบลีู  สปป.ลาว

2,000,000

15.2 1,000,000 ประชุมคณะอนุกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ชายแดนไทย-ลาว  ระดับ อ าเภอกับเมือง (6 อ าเภอชายแดน)

1,000,000

16 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

16.1 ประชารัฐรํวมใจปอูงกันและแก๎ไขปญัหายาเสพติด

16.1.1 กิจกรรมอาสาสมัครคนไทเลยรํวมต๎านยาเสพติด 500,000 ฝึกอบรมอาสาสมัครรํวมต๎านยาเสพติดเปาูหมายประชาชน
ทั่วไป อายุ 20-40 ป ี รวม 200 คน หลักสูตร 2 คืน 3 วัน

500,000

16.1.2 กิจกรรมประกวดหมูํบา๎นต๎นแบบเฝูาระวัง
ปญัหายาเสพติดอยํางย่ังยืน

400,000 ประกวดคัดเลือกหมูํบา๎นต๎นแบบการแก๎ไขปญัหายาเสพติด 
เปาูหมาย 987หมูํบา๎น/ชุมชน คัดเลือก 3 หมูํบา๎น

400,000

16.1.3 กิจกรรมปราบปรามการแพรํระบาดยาเสพติด 1,309,600 จัดชุดปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติดด าเนินการกับ
ผ๎ูเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดเปาูหมาย 14 อ าเภอ 918 หมูํบา๎น 
69 ชุมชน (21 ชุดปฏิบติัการ)

1,309,600

16.1.4 กิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติดพืน้ที่ตอนใน 1,008,000 จัดชุดปฏิบติัการต้ังดํานตรวจสกัดกั้นยาเสพติดเส๎นทาง
ล าเลียงพืน้ที่ตอนในเปาูหมาย 14 อ าเภอ 14 ดํานตรว

1,008,000

16.1.5 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 500,000 เปาูหมายสถานศึกษา,ชุมชน และสถานประกอบการทุกแหงํ 500,000

การประชุมคณะกรรมการรํวมมือรักษาความสงบ
เรียบร๎อยชายแดนระหวํางจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว  และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบลีู  สปป.ลาว

การประชุมคณะอนุกรรมการรํวมมือรักษาความสงบ
เรียบร๎อยชายแดนไทย-ลาว  ระดับ อ าเภอกับเมือง

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพืน้ที่สูง

การผลิตใช๎ประโยชน์และแปรรูปสมุนไพรเพือ่เพิม่มูลคํา

สํงเสริมระบบสูบน้ าพลังงานทดแทนเวียนเพือ่การเกษตร
ที่ย่ังยืน
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16.1.6 กิจกรรมจัดระเบยีบสังคมเพือ่ความสงบสุข
สํูสังคม

1,400,000 จัดระเบยีบพืน้ที่เส่ียง กลํุมเด็กแว๎นแขํงรถ ฯลฯ เปาูหมาย 14
 อ าเภอ

1,400,000

16.1.7 กิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 200,000 ลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดชํองทางธรรมชาติตามแนว
ชายแดน เปาูหมาย 6 อ าเภอชายแดน

200,000

16.1.8 กิจกรรมอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต๎าน
ยาเสพติด

700,000 ปาูหมาย 14 อ าเภอ เยาวชนนอกสถานศึกษา 300 คน 700,000

16.1.9 กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพในการสกัดกั้น       
ยาเสพติด

1,000,000 เปาูหมาย จนท.ผ๎ูปฏิบติังาน จ านวน 19 สถานีต ารวจ 1,000,000

16.1.10 กิจกรรมสร๎างความเข๎มแข็งหมูํบา๎นชายแดน 500,000 ปฏิบติัการจิตวิทยาสร๎างความเข๎มแข็งเปาูหมาย 56 หมูํบา๎น
ชายแดน

500,000

16.1.11 กิจกรรมฝึกสุนัขดมกล่ินยาเสพติดเพือ่
ปฏิบติังานตามแนวชายแดน

500,000 ฝึกสุนัขปฏิบติังานสกัดกั้นยาเสพติด เปาูหมาย จ านวน 20 ตัว 500,000

16.1.12 กิจกรรมฝึกอบรมแกนน าและจัดคํายเยาวชน
หมูํบา๎นกองทุนแมํของแผํนดินปลอดภัย
ยาเสพติด

1,586,700 1) ฝึกอบรมทบทวนแกนน าเยาวชนหมูํบา๎นกองทุนแมํของ
แผํนดิน ปลอดภัยยาเสพติด 2) จัดคํายเยาวชนหมูํบา๎น
กองทุนแมํของแผํนดิน  ปลอดภัยยาเสพติด             
ผลสัมฤทธ์ิ   1) เด็กและเยาวชนมีภูมิค๎ุมกันที่ดี หาํงไกลยา
เสพติด  และร๎ูเทําทันโทษภัยของยาเสพติด 2) เด็กและ
เยาวชนมีสํวนในการเฝูาระวังและแก๎ไข ปญัหายาเสพติด
รํวมกับหมูํบา๎น/ชุมชน 3) เด็กและเยาวชนมีความร๎ู ความ
เข๎าใจ และใช๎กองทุน แมํของแผํนดินเปน็เคร่ืองมือในการ
แก๎ไขปญัหา ยาเสพติดได๎อยํางย่ังยืน

1,586,700

16.1.13 กิจกรรมจัดต้ังจุดตรวจ ดํานตรวจ อาเซียน 963,750 จัดต้ังจุดตรวจ ดํานตรวจ จ านวน  แหงํ 1.จุดตรวจบา๎นเพชร
โสภณ อ าเภอทําล่ี 2. จุดตรวจบา๎นปากเนียม อ าเภอปากชม

963,750

17 โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพและภูมคุ้ิมกันของคนและชุมชน
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17.1 1,200,000 1.เพิม่ขีดความสามารถในการปอูงกันปราบปราม
อาชญากรรมใหก๎ับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ
2.สร๎างเครือขํายภาคประชาชนใหม๎ีประสิทธิภาพในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน
ผลสัมฤทธ์ิ
1.มีอาสาสมัครฯเพิม่ขึ้นปลีะจ านวน 342 นาย
2.ขีดความสามารถในการปอูงกันตนเองและชุมชนเพิม่ขึ้น
ตนเองและชุมชนเพิม่ขึ้น
3.เหตุอาชญากรรมในพืน้ที่ลดลง

1,200,000

17.2 204,000 ปรับปรุงอาคารและซํอมแซมโรงทอผ๎าไหมโครงการผาบาํว-
ผาสาว จ านวน 1 หงํ

204,000

18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเพ่ือความมัน่คง

18.1 874,000 ปรับปรุงอาคารสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่รองรับ
การเข๎ามาใช๎บริการของราษฎรไทย-ลาว และนักทํองเที่ยว 
พร๎อมปาูยโครงการ 1 ปาูย

874,000

19 โครงการท าการเกษตรแบบสมยัใหม่

19.1 2,347,600 จัดประชุมเตรียมความพร๎อมคณะท างาน
ประชาสัมพนัธ์ /คัดเลือกเกษตรกรรํวมโครงการ
คัดเลือกแปลงสาธิตเข๎ารํวมโครงการ
จัดท าแผนการถํายทอดความร๎ู
จัดอบรมเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ
ติดตามประเมินผล
จัดท ารูปเลํมสรุปผลการด าเนินงาน

2,347,600

19.2 1,631,200 1.เกษตรกรมีทักษะทางด๎านวิชาการและการปฏิบติัด๎านเทค
โนดยยี เปน็ผ๎ูน าด๎านการเกษตร                                  
2.เกษตรกรได๎รับการพฒันาเปน็ Smart Farmer              
3.เกิดการขยายผลความร๎ูจากการอบรม ฝึกปฏิบติั 
แลกเปล่ียนเรียนร๎ู มีเครือขํายเกษตรกรและหนํวยงานภาคี
เครือขํายในทุกระดับ

1,631,200

เพิม่ประสิทธิภาพต ารวจ/อาสาชุมชน และเมืองเลย
ปลอดภัย

พฒันาเกษตรสํูความเปน็เกษตรกรปราดเปร่ือง 
(Smart Farmer)

ปรับปรุงจุดผํอนปรนบา๎นนาขํา หมูํที่ 5 ต.ปากหมัน     
อ าเภอดํานซ๎าย

ปรับปรุงและซํอมแซมโรงทอผ๎าไหม

สํงเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํ
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19.3 773,600                จัดประชุมเตรียมความพร๎อมคณะท างาน
ประชาสัมพนัธ์ /คัดเลือกเกษตรกรรํวมโครงการ
คัดเลือกแปลงสาธิตเข๎ารํวมโครงการ
จัดท าแผนการถํายทอดความร๎ู
จัดอบรมเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ
ติดตามประเมินผล
จัดท ารูปเลํมสรุปผลการด าเนินงาน

773,600           

19.4 400,000                พฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน
กิจกรรมยํอยที่ 1 พฒันาบคุลากรผ๎ูรับผิดชอบ
กิจกรรมยํอยที่ 2 พฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน

400,000           

20 โครงการพัฒนาและปรบัปรงุแหล่งทอ่งเทีย่วใหไ้ด้มาตรฐาน (2)

20.1 2,000,000 สํงเสริม กิจกรรมเส๎นทางแสวงบญุ ไหว๎พระสัญจร เพือ่ตาม
รอยพระอริยสงฆ์ของจังหวัดเลย ในมิติพระพทุธศาสนา / 
จ านวน 4 เส๎นทางส าคัญ พร๎อมคํูมือแนะน าเส๎นทางแสวงบญุ
 /ได๎รับทราบเร่ืองราวของพระอริยสงฆ์ที่ส าคัญ ของจังหวัดเลย

2,000,000

20.2 1,377,000              สํงเสริมอนุรักษฟ์ืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 1,377,000         

20.3 2,000,000 สืบค๎น ฟืน้ฟ ูอนุรักษ ์และเผยแพรํ เกี่ยวกับชาติพนัธ์ุของ
จังหวัดเลย ในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม / กลํุมชาติ
พนัธ์ุ 6 ชาติ ในจังหวัดเลย / ได๎รวบรวม จัดเก็บองค์ความร๎ู
ได๎ชาติพนัธ์ุ และเผยแผรํความร๎ูทางชาติพนัธ์ุ เกิดความรัก
สามัคคีคนจังหวัดเลย

2,000,000

20.4 2,996,000 ติดต้ังระบบกล๎องวงจรปดิ หรือ CCTV ในอุทยานแหงํชาติภู
เรือ  จ านวน 14 ชุด

2,996,000

20.5 3,500,000 1.กํอสร๎างลานจุดชมวิว จ านวน 1 แหงํ เงิน 1,500,000 บาท
2.กํอสร๎างศาลาที่พกัชมวิว จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 250,000 
บาท เงิน 500,000 บาท
3.กํอสร๎างถนนลาดยางเข๎าโครงการจ านวน  1  สายทาง เงิน
 1,500,000 บาท

3,500,000กํอสร๎างแหลํงทํองเที่ยวจุดชมวิว ภูน๎อย
บา๎นปากปวน หมูํที่ 10 ต าบลปากปวน

เส๎นทางแสวงบญุ ไหว๎พระสัญจร ย๎อนถิ่นที่อยํูอริยสงฆ์ 
จังหวัดเลย

รากวัฒนธรรมชาติพนัธ์ุ จังหวัดเลย

ติดต้ังระบบกล๎องวงจรปดิ หรือ CCTV                      
ในอุทยานแหงํชาติภูเรือ

พฒันาแหลํงทํองเที่ยวภูสะนาว ต าบลศรีสองรัก

สํงเสริมเทคโนโลยีการผลิตพชืเมืองหนาว

พฒันาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน
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20.6 2,000,000  - พัฒนาแหลํงทํองเท่ียวบริเวณ (จดุชมทิวทัศน์งามสามฤดู ภูสวรรค์)
1. ศาลาชมวิวหกเหล่ียม จ านวน 6 หลัง                
2. ร๎านค๎าชุมชน จ านวน 1 ชุด แบงํเปน็ 8 ล๏อค       
3. หอ๎งน้ าชาย - หญิง จ านวน 1 หลัง                   
4. ถนนคอนกรีตรอบบริเวณ
5. ลาดจอดรถ จ านวน 2 จดุ
6. ไม๎ดอกไม๎ประดับ จ านวน 5 จดุ                
 -ผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี                                       
1.ปรับปรุงแหลํงทํองเท่ียวใหมี๎คุณภาพและได๎มาตรฐาน 
2.สร๎างงานสร๎างรายได๎ใหแ๎กปํระชาชน                    
3.ดึงดูดนักทํองเท่ียวใหม๎าเท่ียวมากขึ้น           
4.แหลํงทํองเท่ียวมีส่ิงอ านวยความสะดวก

2,000,000

20.7 2,000,000  -พฒันาแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร โดย
1.กํอสร๎างหอ๎งน้ า จ านวน 1 หลัง (จ านวน 5 หอ๎ง) 
งบประมาณ 700,000 บาท
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหว๎ยเหิน่ (หลักปรอทยักษ)์ 
งบประมาณ 1,300,000 บาท 
-ผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้ 
1.ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวใหม๎ีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
2.สร๎างงานสร๎างรายได๎ใหแ๎กํประชาชน         
3.ดึงดูดนักทํองเที่ยวใหม๎าเที่ยวมากขึ้น       
4.แหลํงทํองเที่ยวมีส่ิงอ านวยความสะดวก

2,000,000

20.8 500,000 เพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยว 500,000

21 โครงการพัฒนาและปรบัปรงุโครงสรา้งพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว (2)

21.1               9,900,000 กํอสร๎างศูนย์บริการนักทํองเที่ยว ถนน ไฟฟาู   จุดบริการ 
บา๎นพกั และปรับปรุงส่ิงแวดล๎อม

         9,900,000

21.2 1,098,940 กํอสร๎างหอ๎งน้ า หอ๎งสุขา ในอุทยานแหงํชาติภูเรือ  จ านวน 1
 หลัง

1,098,940

21.3 1,964,000 กํอสร๎างศูนย์ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ล าน้ าสวยเพือ่ใหเ๎ปน็แห
ลางทํองเที่ยวเชิงอนุรักษแ์หงํใหมํของอ าเภอเอราวัณ

1,964,000

21.4 1,000,000 พฒันาแหลํงทํองเที่ยว 1,000,000

21.5 1,000,000 เพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยว 1,000,000

กํอสร๎างศูนย์ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ ์  ล าน้ าสวย

ปรับปรุงปาูยประชาสัมพนัธ์ (บริเวณหน๎าแขวงการทาง
เลยที่ 2 ดํานซ๎าย)  ต.นาแหว๎ อ าเภอนาแหว๎ จ.เลย

ปรับปรุงจุดชมวิวผาหนอง ผาหมอกใหเ๎ปน็สถานที่
ทํองเที่ยว

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

พฒันาภูหอ (ฟจูิเมืองเลย) เปน็แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กํอสร๎างหอ๎งน้ า หอ๎งสุขา ในอุทยานแหงํชาติภูเรือ

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงทํองเที่ยวด๎านธรรมชาติและด๎าน
วัฒนธรรม ในต าบลแสงภา

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงเรียนร๎ูเชิงเกษตร (ปรอทยักษ)์ 
ม.4 ต าบลหนองบวัอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย
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21.6 1,500,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว 1,500,000

21.7 2,888,700 สร๎างถนนลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีตเข๎าแหลํงทํองเที่ยวสวน
หนิผางาม ปริมาณงาน กว๎าง 6 ม. ไหลํทางข๎างละ 1 ม. ยาว 
892 ม. หรือพืน้ที่ 7.136 ตร.ม. ไหลํทางข๎างละ 1.00 ม.

2,888,700

21.8 35,000,000 บรูณะผิวทางแอสฟลัต์ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน
ควบคุม 0200 ตอน บอํโพธ์ิ - โคกงาม ระหวําง กม.84+000
 - กม.87+700

35,000,000

21.9 1,261,800 สร๎างทํอระบายน้ าเสียพร๎อมระบบบ าบดั แหลํงทํองเที่ยวคุณ
หมิงเมืองไทย ปริมาณงาน ทํอระบายน้ าเส๎นผําศูนย์กลาง 
0.80 ม. 286 ทํอน บอํพกั 23 บอํ บอํเกรอะ 1 บอํ บอํซึม    
1 บอํ และระบบฆําเชื้อด๎วยเคร่ืองจํายสารละลายคลอรีน     
1 ระบบ

1,261,800

21.10 2,825,000 มีแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 2,825,000

21.11 3,000,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนสาธารณะพร๎อมกํอสร๎างปฏิมากรรม
เพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยวของอ าเภอภูหลวง

3,000,000

21.12 2,782,000 กํอสร๎างถนนจักรยานขนาดกว๎าง 2.5 ม.   หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
 ระยะทางรวม 2,350 ม.   2 ชํวง    
ชํวงที่ 1 เส๎นทางจักรยานพร๎อมทํอลอด    1 จุด จากสวน
สันติประชาอาสา ถึง เขื่อนริมตล่ิงพงัถึงหน๎า รร.ปากชมวิทยา
 ระยะทางรวม 1,200 ม. (วงเงิน 1,400,000 บาท)           
ชํวงที่ 2 เส๎นทางจักรยานพร๎อมทํอเหล่ียม  2 ชํอง 1 จุด จาก
หน๎า รพ.ปากชม ถึง เขื่อนริม ตล่ิงพงัถึงหน๎าแคมปไ์ทวัด 
ระยะทาง 1,150 ม. (วงเงิน 1,800,000 บาท)

2,782,000

21.13 2,386,000 กํอสร๎างอาคารพกัเพือ่สํงเสริมอาชีพและการทํองเที่ยวใหก๎ับ
สมาชิกในโครงการฯบา๎นเล็กในปาุใหญํผานาง - ผาเกิ้ง

2,386,000

21.14 1,655,900 1. ติดต้ังไฟฟาูแสงสวํางริมน้ าคาน จ านวน 10 จุด
2. กํอสร๎างลานคอนกรีต กว๎าง 36.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 1,440 ตร.ม.

1,655,900

สร๎างทํอระบายน้ าเสียพร๎อม    ระบบบ าบดั

จัดต้ังศูนย์บริการนักทํองเที่ยวประจ าต าบล

บา๎นพกัภูมิปญัญาท๎องถิ่น (โฮมสเตย์ 4 หลัง) ในบา๎นเล็ก  
  ในปาุใหญํผานาง - ผาเกิ้ง

ปรับปรุงภูมิทัศน์พระใหญํริมน้ าคาน

พฒันาแหลํงทํองเที่ยวน้ าพ ุบา๎นดงน๎อยม.4 ต.ผาขาว

ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

กํอสร๎างถนนจักรยานริมตล่ิงแมํน้ าโขง

กิจกรรมซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีตเข๎า
แหลํงทํองเที่ยวสวนหนิผางาม  บา๎นผางาม หมูํที่ 10

บรูณะผิวทางแอสฟลัต์ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน
ควบคุม 0200 ตอน บอํโพธ์ิ - โคกงาม ระหวําง กม.
84+000 - กม.87+700
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21.15 877,200 1. กํอสร๎างหอ๎งน้ าสาธารณะ (ชาย) กว๎าง 3 ม. ยาว 5 ม.
2. กํอสร๎างหอ๎งน้ าสาธารณะ (หญิง) กว๎าง 3 ม. ยาว 5 ม.
3. ติดต้ังราวกันตก,บนัได ยาว 310 ม.
4. กํอสร๎างลานอเนกประสงค์บริเวณผาประวัติศาสตร์ พืน้ที่
ไมํน๎อยกวํา 900 ตร.ม. หนา 0.10 ม.
5. กํอสร๎างศาลาชมวิว พืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 22 ตร.ม.

877,200

21.16 1,096,500 กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พืน้ที่รวม
ไมํน๎อยกวํา 1,665 ตร.ม.

1,096,500

21.17 698,000 1. กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. ยาว 368 ม. หนาโดยเฉล่ีย
 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 1,472  ตร.ม.
2. วางทํอพร๎อมเทคอนกรีตทับหลัง และด๎านข๎างทั้ง 2 ด๎าน 
ขนาด ø 0.60 ม. พืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 131.72 ตร.ม.

698,000

21.18 500,000 พฒันาแหลํงทํอเที่ยว 500,000

21.19 3,000,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว 3,000,000

21.20 1,000,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว 1,000,000

21.21 1,000,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว 1,000,000

21.22 2,500,000 สํงเสริมการทํองเที่ยว 2,500,000

21.23 2,600,000 เพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยว 2,600,000

21.24 30,000,000 ซํอมสร๎างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีตระยะทาง  4.000 
กิโลเมตร

30,000,000ซํอมสร๎างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต  สายทางบา๎นปากป
วน - บา๎นน้ าคิว ( ทางเล่ียงเมือง ) ตํอเนื่อง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ผาประวัติศาสตร์

กํอสร๎างลานเอนกประสงค์แกํงโตน

ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวตาดส๎มปอุย

พฒันาน้ าตกผาผ้ึงผาจอมและปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่
สํงเสริมการทํองเที่ยว ต าบลนามาลา

ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกค้ิง

ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกช๎างตก

ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกตาดเหอืง

ปรับปรุงอาคารพพิธิภัณฑ์ลูกเสือชาวบา๎น

สร๎างเซ็นเตอร์ลูกเสือชาวบา๎นและบา๎นพกับคุคลทั่วไป
บริเวณลานสน จ านวน 8 หลังหมูํที่ 1 บา๎นเหลํากอหก
ต.เหลํากอหก
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21.25 400,000 - พฒันาแหลํงทํองเที่ยวล าน้ าสาน เพือ่สนับสนุนการ
ทํองเที่ยวผจญภัย' และภูเรือเที่ยวได๎ทั้งป ีโดยกํอสร๎าง
สะพานแขวน กว๎าง 1.5 ม.  'ยาว 50 ม. ข๎ามล าน้ าสาน 
ผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้                                       
1.ทรัพยากรธรรมชาติได๎รับการฟืน้ฟ ู                
2.การแก๎ไขปญัหาความเดือดร๎อนของประชาชนในพืน้ที่
ต าบลลาดคําง
3. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

400,000

21.26 3,500,000 ปรับปรุงคูระบายน้ าแบบตัว v พร๎อมปรับปรุงลานจอดรถ ใน
อุทยานแหงํชาติภูเรือ

3,500,000

21.27 34,110,000 ซํอมแซมถนนในอุทยานแหงํชาติภูเรือ ระยะทางตลอดสาย
ทาง 9.330  กม.

34,110,000

21.28 2,600,000 กํอสร๎างอาคารศูนย์บริการหมอพืน้บา๎น   บา๎นหวันา พร๎อม
วัสดุ ครุภัณฑ์

2,600,000

21.29 150,000 กํอสร๎างปาูยโครงการบา๎นเล็กในปาุใหญํผานาง - ผาเกิ้ง 
อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

150,000

21.30 300,000 ติดต้ังระบบไฟฟาูสํองสวําง ณ ศูนย์บริการนักทํองเที่ยวอ าเภอ
เอราวัณ หน๎าที่วําการอ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

300,000

21.31 2,000,000 กํอสร๎างอาคารพกัเพือ่สํงเสริมอาชีพและการทํองเที่ยวใหก๎ับ
สมาชิกในโครงการฯบา๎นเล็กในปาุใหญํผานาง - ผาเกิ้ง

2,000,000

21.32 30,000,000 สร๎างพระประธานพทุธมณฑลประจ าจังหวัดเลย บา๎นทําบุงํ 
ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

30,000,000

22 โครงการบรหิารจัดการพ้ืนทีเ่กษตรกรรมแบบครบวงจร Zoning (2)

22.1 พฒันาปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ฐานเพือ่การเกษตร

22.1.1 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรคลองหว๎ย
นาเอี่ยน หมูํที่ 4  บา๎นนาผักก๎าม ต.เหลํากอหก

1,200,000 1,200,000

22.1.2 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรคลองหว๎ย
กวางตอนกลาง  หมูํที่ 1 บา๎นเหลํากอหก      
ต.เหลํากอหก

1,200,000 1,200,000

สร๎างพระประธานพทุธมณฑลประจ าจังหวัดเลย

กํอสร๎างสะพานแขวนแบบชํองทางบา๎นโคกหางวัง ต าบล
ลาดคําง อ าเภอภูเรือจังหวัดเลย(สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ทํองเที่ยวของอ าเภอภูเรือ)

ปรับปรุงคูระบายน้ า ในอุทยานแหงํชาติภูเรือ

ซํอมแซมถนนในอุทยานแหงํชาติภูเรือ

กํอสร๎างศูนย์บริการหมอพืน้บา๎น   บา๎นหวันา

กํอสร๎างปาูยบา๎นเล็กในปาุใหญํผานาง-ผาเกิ้ง อ าเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลย

ติดต้ังระบบไฟฟาูสํองสวําง

กํอสร๎างบา๎นพกัภูมิปญัญาท๎องถิ่น (โฮมสเตย์ 4 หลัง) 
ในโครงการบา๎นเล็ก  ในปาุใหญํผานาง - ผาเกิ้ง
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22.1.3 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตร
คลองนาเมือง – นาตีนตก   หมูํที่ 3 บา๎นนาล่ึง
ต.เหลํากอหก

1,300,000 1,300,000

22.1.4 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตร           
สระหนองแดงใต๎

1,000,000 1,000,000

22.1.5 กํอสร๎างถนนเพือ่การเกษตร 6,404,000 กํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete 
ระยะทาง 3,200 กม. หนา 5 ซ.ม. กว๎าง 5 เมตร ไหลํทางหนิ
คลุก กว๎าง 0.50 เมตร

6,404,000

22.1.6 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตร        
คลองหว๎ยขํา ต าบลตาดขํา อ าเภอหนองหนิ 
จังหวัดเลย

3,522,000 ขุดลอกคลอง กว๎างเฉล่ีย 55 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉล่ีย 3
 เมตร ก๎นกว๎าง 35 เมตร ปริมาตรดินขุด 115,000 ลบ.ม.

3,522,000

22.1.7 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตร คลองหว๎ย
ส๎มจีน ต าบลตาดขํา อ าเภอหนองหนิ        
จังหวัดเลย

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

1,602,000

22.1.8 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรล าน้ า บา๎น
แกํวตาวหมูํที่ 6 ต าบลนาดี  อ าเภอดํานซ๎าย  
จังหวัดเลย

418,000 418,000

22.1.9 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรหว๎ยลึก 
บา๎นซ าพร๎าวหมูํที่ 2 ต าบลบา๎นเพิม่         
อ าเภอผาขาว  จังหวัดเลย

3,500,000 3,500,000

22.1.10 กํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมสายไรํลุงเปล่ียน หมูํที่ 4
 บา๎นนาผักก๎าม ต.เหลํากอหก

1,000,000 เพือ่ประโยชน์ในการเกษตร 1,000,000

22.1.11 กํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมสายร๎องสามแกํว       
หมูํที่ 1 บา๎นเหลํากอหก ต.เหลํากอหก

1,000,000 เพือ่ประโยชน์ในการเกษตร 1,000,000

22.1.12 วางทํอประปาจากอํางเก็บน้ าหว๎ยสีดาถึงพืน้ที่
ท าการเกษตรของชาวบา๎นนาเชื่อมและบา๎น
นาล่ึง ต.เหลํากอหก

1,500,000 เพือ่พฒันาแหลํงน้ าเพือ่การเกษตร 1,500,000

22.1.13 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรหว๎ยหวย 
(ฝายบา๎นวังบอน) หมูํที่ 15 บา๎นวังบอน 
ต.โนนปอแดง

1,461,000 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรหว๎ยหวย (ฝายบา๎นวัง
บอน) มีพิน้ที่ไมํน๎อยกวํา 11,200 ตร.ม. ลึกรวม 3.50 เมตร  
ปริมาณดินขุด 39,200 ลบ.ม.

1,461,000

22.1.14 ซํอมแซมฝายชลประทานฝายขนาดเล็กและ   
ขุดลอกล าหว๎ยพวย บา๎นหวัฝาย ม.5 ต.ผาขาว

805,000 ซํอมแซมฝายชลประทานฝายขนาดเล็กและขุดลอกล าหว๎ย
พวย ขนาดปากกว๎าง 15 เมตร ก๎นกว๎าง 8 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร

805,000
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22.1.15 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรหว๎ยหมาก
หมาง หมูํที่ 4 บา๎นนายางเหนือ ต.ภูกระดึง

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

1,000,000

22.1.16 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรอํางเก็บน้ า
หว๎ยกกทอง หมูํที่ 5 บา๎นนาเจริญ ต.เหลํากอหก

1,500,000 1,500,000

22.1.17 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรคลองหว๎ย
กวางตอนบน   หมูํที่ 1  บา๎นเหลํากอหก  
ต.เหลํากอหก

1,200,000 1,200,000

22.1.18 พฒันาฟืน้ฟแูหลํงน้ าเพือ่การเกษตรหว๎ยยางบง
 หมูํที่ 12  บา๎นนาเวียงใหญํ ต.ดํานซ๎าย 
อ าเภอดํานซ๎าย

999,000 999,000

22.1.19 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น แบบ มข.2527 หว๎ยกวาง
ตอนกลาง หมูํที่ 1 บา๎นเหลํากอหก             
ต.เหลํากอหก

500,000 เพิม่ประสิทธิภาพการด๎านโครงการพืน้ฐานใหค๎รอบคลุมพืน้ที่
เพือ่ด ารงชีพ

500,000

22.2 จัดการพืน้ที่เกษตรกรรมแบบครบวงจร (Zoning)

22.2.1 สํงเสริมบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรมแบบ
ครบวงจร

2,439,800 1.สํงเสริมการใช๎ปุย๋ส่ังตัดเพือ่ลดต๎นทุนการผลิต
2.เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง
3.เพิม่ประสิทธิภาพและเพิม่มูลคําสินค๎ายางพารา
4.การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเพือ่การบริหาร
จัดการสินค๎าเกษตร

2,439,800
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22.2.2 สํงเสริมการท าการเกษตรที่เหมาะสมในพืน้ที่
ต๎นน้ า

1,540,000 สํงเสริมและสนับสนุนใหเ๎กษตรกรท าการผลิตที่เหมาะสมกับ
พืน้ที่ Zoning by Agri-Map  
เปาูหมายโครงการ :  แปลงต๎นแบบการท าการเกษตรที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ที่ต๎นน้ า  สามารถลดพืน้ที่ท า
การเกษตรที่ไมํเหมาะสมได๎ร๎อยละ  50  ของผ๎ูเข๎ารํวม
โครงการ  
ผลผลิต :
 -  เกษตรกรต๎นแบบในการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพืน้ที่ต๎นน้ าได๎รับการฝึกอบรม  50  ราย
 -  แปลงต๎นแบบการท าการเกษตรเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพืน้ที่ต๎นน้ า  50  แปลง 
ผลลัพธ์ : 
 -  เกษตรกรที่ได๎รับการฝึกอบรม  สามารถน าไปใช๎ในการท า
การเกษตรร๎อยละ 60
 -  เกิดแหลํงเรียนร๎ูต๎นแบบการท าการเกษตรได๎เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพืน้ที่ต๎นน้ า  50  แหงํ

1,540,000

23 โครงการสรา้งมลูค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบรกิารด้านการทอ่งเทีย่วเพ่ือใหแ้ข่งขันได้ (2)

23.1 582,900 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ป ีพ.ศ. 2561 จ านวน 2 กลํุม คือ 
1. กลํุมผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร                       
2. กลํุมผลิตภัณฑ์ประเภทของฝาก/ของที่ระลึก     
กลํุมเปาูหมายรวม 40 คน                           
กิจกรรม 
1 ประชุมเชิงปฏิบติัการกลํุมเปาูหมายเพือ่ซักซ๎อมความเข๎าใจ
ตามแนวทางโครงการฯ (2 วัน)  กิจกรรม 
2 ศึกษาดูงานกลํุมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประสบความส าเร็จ/งาน
 OTOP เมืองทองธานี/ศูนย์จ าหนําย OTOP ( 3 วัน)  
กิจกรรม 
3 อบรมพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ าเภอ
ปากชม (3 วัน)

582,900

24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรบัด้านการทอ่งเทีย่วใหส้อดคล้องกับแนวโน้มความนิยมในการทอ่งเทีย่ว (2)

24.1 200,000 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา 200,000

พฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนอ าเภอปากชม

อบรมผ๎ูน าส่ือความหมายการทํองเที่ยวจังหวัดเลย
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25 โครงการส่งเสรมิอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ (2)

25.1 13,626,000 1. กํอสร๎างฝายต๎นน้ าแบบผสมผสานจ านวน 2,000 แหงํ     
 2. กํอสร๎างฝายต๎นน้ าแบบกึ่งถาวร จ านวน 50 แหงํ         3.
 จัดท าแนวกันไฟเพือ่ปอูงกันปญัหาไฟปาุและหมอกควัน 
ระยะทาง 250 กิโลเมตร                                          4.
 ฝึกอบรมราษฎรและแกนน าเครือขํายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม จ านวน 10 รํุนๆ ละ 60 
คน  รวมจ านวน 600 คน                                        5.
 อ านวยการและติดตามประเมินผลโครงการ

13,626,000

25.2 12,000,000 กํอสร๎างเขื่อนปอูงกันตล่ิงริมแมํน้ าเลย บา๎นก าเนิดเพชร      
หมูํ 12 ต.เมือง ที่ท าปกครองอ าเภอเมือง จ.เลย ความยาว 
200 เมตร

12,000,000

25.3 1,988,000 กํอสร๎างเขื่อนปอูงกันตล่ิงน้ าคานยาว 65 เมตร จ านวน 1 จุด 1,988,000

25.4 4,150,000 การอบรมกลํุมเปาูหมายจ านวน 14 รํุน รํุนลํะจ านวน 
200-250 คนเปน็ระยะเวลารํุนลํะ 3 วัน และปลูกทดแทน

4,150,000

25.5 4,000,000 เพือ่พฒันาพืน้ที่ใหเ๎จริญ 4,000,000

25.6 500,000 เพือ่สํงเสริมการทํองเที่ยว 500,000

25.7 280,000                แก๎ปญัหาความเดือนร๎อนของประชาชนในพืน้ที่ที่เดือนร๎อน
มาจากการที่ช๎างปาุมาท าลายพชืผลทางการเกษตร โดยปลูก
ไผํหนาม/ไม๎อื่นๆ เปน็แนวกันช๎างปาุ ระยะทาง 28 กม. 
(1,000ต๎น/กม. ต๎นละ 10 บ.)
ผลสัมฤทธ์
1.การแก๎ไขปญัหาความเดือนร๎อนของประชาชนในพืน้ที่ 
ต าบลทําศาลา และต าบลปลาบาํ
2. ทรัพยากรธรรมชาติได๎รับการพืน้ฟู
3. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงแวดล๎อม

280,000            

26 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลยสู่ Thailand 4.0 (2)

สํงเสริม อนุรักษ ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
ในแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

กํอสร๎างเตาเผาขยะของเทศบาลฯ(พืน้ที่ภายในเขต
เทศบาลฯ) ต.นาแหว๎ อ าเภอนาแหว๎  จ.เลย

พฒันาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาว
ต าบลแสงภา

ปลูกไผํหนาม/ไม๎อื่นๆ กันช๎างปาุเขตรักษาพนัธ์สัตว์ปาุภู
หลวง ซ่ึงครอบคลุม 2 จังหวัด 5 อ าเภอ ต าบลทําศาลา 
ต าบลปลาปลาบาํ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย (งบกลํุมจังหวัด)

กํอสร๎างเขื่อนปอูงกันตล่ิงแมํน้ าคาน

ปอูงกันการบกุรุกท าลายทรัพยากรปาุไม๎และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เขื่อนปอูงกันตล่ิงริมแมํน้ าเลย บา๎นก าเนิดเพชร (ตํอเนื่อง
เขื่อนเดิม) หมูํ 12 ต.เมือง  อ าเภอเมือง   จ.เลย
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26.1 พฒันาทุนมนุษย์สํูเศรษฐกิจดิจิทัล(Digtal Economy) 2,008,000 1.มีนวัตกรรมใหมํจากการวิจัยเพือ่จะน าไปสํูพฒันาทักาธการ
ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลใหก๎ับประชาชนทุกกลํุมอาชีพและทุก
อ าเภอในจังหวัดเลย 2. ประชาชนทุกกลํุมอาชีพมีความร๎ู 
ความเข๎าใจชํวยเพิม่ขีดความสารารถในการแขํงขันสูงขึ้น 3. 
เปน็แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัดเพือ่เปน็ไทย
แลน 4.0 น าไปสํูการพฒันาจังหวัดอยํางย่ังยืน  4. เปน็
จังหวัดน ารํองที่มีการพฒันาเมืองเสรษฐกิจดิจิทัล

2,008,000

27 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเลยสู่มาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (2)

27.1 5,000,000 1. ผ๎ูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการผลิตและผ๎ูสนใจเข๎า
รํวมโครงการได๎รับความร๎ูความเข๎าใจในด๎านมาตรฐานการผลิต
2. ผ๎ูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการผลิตของจังหวัด
เลยมีเข๎ารํวมโครงการได๎รับการพฒันาและยกระดับมาตรฐาน
การผลิต3. ผ๎ูประกอบการ
อุตสาหกรรมที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับการรับรองมาตรฐาน
การผลิต
4.มีระบบฐานข๎อมูลของจังหวัดเลยด๎านมาตรฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

5,000,000

28 โครงการสนับสนุน เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต เชิงสรา้งสรรค์ (2)

28.1 5,000,000 1.ผ๎ูผลิตภัณฑ์ชุมชนและผ๎ูประกอบการกลํุมผลิตภัณฑ์ 5 
ประเภท ได๎รับความร๎ูและเข๎าใจโครงการการผลิตบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ในเชิงสร๎างสรรค์
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับการพฒันาและ
ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม๎ีมาตรฐาน
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ใหมํในเชิงสร๎างสรรค์

5,000,000

การยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
เลยสํูมาตรฐานสากล

พฒันายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเลย ใหม๎ี
มาตรฐานใหเ๎ปน็ที่ยอมรับ
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28.1 3,800,200  1) กิจกรรมพฒันากลํุมผ๎ูผลิต ผ๎ูประกอบการ OTOPสํูตลาด
ประชาคมอาเซียน จ านวน 360 กลํุม  2) กิจกรรมมหศัจรรย์
 OTOP ไทเลย กลํุมผ๎ูผลิตชุมชนและผ๎ูประกอบการ OTOP 
ระดับ 1-5 ดาว จ านวน 129 ราย 3) กิจกรรมมหศัจรรย์ 
OTOP เชียงคาน เมืองโบราณ ริมโขง กลํุมผ๎ูผลิตชุมชนและ
ผ๎ูประกอบการ OTOP จ านวน 50 ราย    ผลสัมฤทธ์ิ 1) 
ผ๎ูผลิตและผ๎ูประกอบการOTOPได๎รับการพฒันาศักยภาพ
ด๎านการบริหารจัดการ การพฒันาผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตภัณฑ์ 
OTOPได๎รับการพฒันา ใหม๎ีอัตลักษณ์ตรงกับความต๎องการ
ของตลาดและมีบรรจุภัณฑ์กลางที่เหมาะสม 3)ผ๎ูผลิตและ
ผ๎ูประกอบการ OTOP และประชาชนมีรายได๎จากการ
จ าหนํายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิม่ขึ้น

3,800,200

29 โครงการเสรมิสรา้งสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเลย (2)

29.1 พฒันาปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ฐานเพือ่การเกษตร
29.1.1 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง (เสริมผิวลาด

ยางแอสฟสัติกคอนกรีต) ถนนสายชมน๎อย - ชม
เจริญ

1,300,000 ปรับปรุงถนนใหร๎าษฎรได๎รับความสะดวก ผิวจราจร แอส
ฟลัด์คอนกรีต ขนาดกว๎าง 6 ม. ระยะทาง 550 ม.หนา 0.05 
ม. ไหลํทางกว๎างข๎างละ 0.50 ม. ประชาชนได๎รับประโยชน์  
223 ครัวเรือน

1,300,000

29.1.2 กํอสร๎างถนน คสล.เข๎าโครงการพระราชด าริอําง
เก็บน้ าหว๎ยทับหมู หมูํที่ 1บา๎นเหลํากอหก  ต.
เหลํากอหก

1,600,000 พฒันาพืน้ที่ใหเ๎จริญและสะดวกการสัญจรของเกษตกรใน
หมูํบา๎นตามโครงการฯ

1,600,000          

29.1.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทําศาลา -
 บง  หมูํที่  1  ต าบลทําศาลา  อ าเภอภูเรือ  
จังหวัดเลยเพอืแก๎ปญัหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนจากถนนช ารุด

9,629,000 ซํอมแซมถนนเชื่อมระหวํางหมูํบา๎นที่อยํูความรับผิดชอบของ 
อบต. (ถํายโอน)ซ่ึงเกินความสามารถของ อบต. ทําศาลา 
สภาพปจัจุบนัเปน็หลุมเปน็บอํตลอดสาย โดยกํอสร๎างถนน 
คสล. กว๎าง 6.00  ม. ยาว 3,736 ม. หนา 0.15 ม. มีพืน้ที่ไมํ
น๎อยกวํา 22,416 ตร.ม. หรือ ปริมาณไมํน๎อยกวํา 560.4 ลบ.
ม.ประชาชนได๎รับประโยชน์ 5  หมูํบา๎น  2,000 คน       
ผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้ เพือ่ใหป๎ระชาชนได๎สัญจรและขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรได๎อยํางสดวก

9,629,000          

เสริมสร๎างศักยภาพกลํุมผ๎ูผลิตผ๎ูประกอบการ OTOP 
จังหวัดเลย
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29.1.4 เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติคคอนกรีตสาย
บา๎นหว๎ยทรายค า - บุงํกกตาล ม.6,7       
ต าบลศรีสงคราม

2,600,000 เสริมผิจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตผิวจราจร
กว๎าง 6 เมตร ไหลํทางข๎างละ 1 เมตร ยาว
1,200 เมตร หนาเฉลีย 0.4 เมตร

2,600,000          

29.1.5 กํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามล าหว๎ย
ยาง หมูํที่ 9 บา๎นสันติภาพ  ต.โนนปาุซาง

3,320,000 สะพาน คสล. มีความกว๎าง 7 ม. ยาว 45 ม. 3,320,000          

29.1.6 กํอสร๎างถนน คสล. สาย 2099 - บา๎น
ชลประทาน หมูํที่ 7 ต าบลทําล่ี

4,209,000 กํอสร๎างถนน คสล. สาย 2099 - บา๎นชลประทาน หมูํที่ 7 
ต าบลทําล่ี

4,209,000          

29.1.7 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ฮ๎าน สายหนองฮ๎าน หมูํที่ 1 บา๎นโคกงาม      
ต.โคกงาม อ าเภอดํานซ๎าย

1,342,900 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4 
เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา
 2,740 ตารางเมตร ไหลํทางลงวัสดุคัดเลือก ข๎างละ 0.50 
เมตร และวางทํอ คสล.Ø0.40 เมตร จ านวน 1 จุด ๆ ละ 6 
ทํอน พร๎อมปาูยโครงการ       1 ปาูย

1,342,900          

29.1.8 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบา๎นรํองจิก -     บา๎น
โนนแสงแก๎ว ต าบลรํองจิกอ าเภอภูเรือ จังหวัด
เลย

14,074,800 ซ่ึงเกินความสามารถของ ทต.รํองจิก สภาพปจัจุบนัเปน็หลุม
เปน็บอํตลอดสาย

14,074,800        

29.1.9 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหว๎ยกลม
ใต๎(บา๎นเชียงกลม  ถึงบา๎นปางคอม)  ต าบล
เชียงกลม  อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย

6,600,000 เปาูหมาย : กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว๎าง 4 
ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา  
12,000 ตรม.          ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเชียงกลมและพืน้ที่ใกล๎เคียงประมาณ  จ านวน  5,300 
 คน  1,266  ครัวเรือน  ได๎รับประโยชน์จากการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลําว

6,600,000          

29.1.10 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข๎าง
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา  ถึงวัดปาุศรีเจริญชัย
(บา๎นเชียงกลม ถึงบา๎นกลาง)  ต าบลเชียงกลม 
อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย

2,728,000 เปาูหมาย : กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว๎าง  4 
 เมตร  ยาว   1,240  เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือมีพืน้ที่
ไมํน๎อยกวํา  4,960  ตารางเมตร ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลเชียงกลมและพืน้ที่ใกล๎เคียงประมาณ  
จ านวน  5,300  คน  1,266  ครัวเรือน  ได๎รับประโยชน์จาก
การกํอสร๎างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กดังกลําว

2,728,000          

29.1.11 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองไผํ
ล๎อม หมูํที่ 1 ต าบลเชียงกลม  อ าเภอปากชม  
จังหวัดเลย

1,980,000 เปาูหมาย : กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว๎าง 4 
 ม.  ยาว 900 ม. หนา 0.15  ม. หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา   
3,600  ตรม.     ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เชียงกลมและพืน้ที่ใกล๎เคียงประมาณ  จ านวน  5,300  คน  
1,266  ครัวเรือน  ได๎รับประโยชน์จากการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กดังกลําว

1,980,000          
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29.1.12 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบา๎นนาซ าแซง 
หมูํที่ 6 ต าบลเขาหลวง

440,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร๎อมวางทํอ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว๎าง
3 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ที่กํอสร๎าง ไมํน๎อยกวํา 362 ตร.ม.
วางทํอระบายน้ า คสล.ขนาดเส๎นผํา ศก.0.40 ม.
จ านวน 100 ทํอน พร๎อมบอํพกั 10 แหงํ
รวมความยาวในการวางทํอและบอํพกั รวม
110 ม.

440,000            

29.1.13 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา๎น
ขอนแกํน-ยางเด่ียว หมูํที่ 7 ต.เขาหลวง

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

1,048,000          

29.1.14 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา๎นนาหลวง
 หมูํที่ 9 ต.เขาหลวง

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

912,000            

29.1.15 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก บา๎นกลาง  ถึงถนนแยกบา๎น
โพนทอง(บา๎นเชียงกลม)  ต าบลเชียงกลม 
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

5,500,000 เปาูหมาย : กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว๎าง  4
 ม.  ยาว   2,500 ม.  หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา  
 10,000  ตรม.  ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เชียงกลมและพืน้ที่ใกล๎เคียงประมาณ  จ านวน   5,300  คน 
 1,266  ครัวเรือน  ได๎รับประโยชน์จากการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กดังกลําว

5,500,000          

29.1.16 ปรับปรุงถนนดินพร๎อมลงหนิคลุก สายหมาก
แข๎ง หมูํที่ 4 -หมันขาว หมูํที่ 11 ต.กกสะทอน 
อ าเภอดํานซ๎าย

4,387,000 ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก สายหมากแข๎ง-หมันขาว ขนาดกว๎าง
 5 เมตร ยาว 12,000 เมตร ชั้นหนิคลุกหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

4,387,000          

29.1.17 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ถนนสาย
บา๎นทับกี่-บา๎นโปงุชี หมูํที่ 6 ต.อิปุมุ อ าเภอ
ดํานซ๎าย

1,946,000 ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ถนนสาย บ.ทับกี่-บ.โปงุชี (ชํวง กม.
ที่ 14-กม.ที่ 16+400) ต.อิปุมุ-ต.โปงุ กว๎างเฉล่ีย 6 เมตร 
ระยะทางรวมไมํน๎อยกวํา 2,400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 หรือปริมาณหนิคลุกไมํน๎อยกวํา 1,440 ลบ.ม.

1,946,000          
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29.1.18 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข๎า
อํางเก็บน้ าหว๎ยเด่ือ บา๎นธาตุ หมูํที่ 1

495,000 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข๎าอํางเก็บน้ าหว๎ย
เด่ือ บา๎นธาตุ หมูํที่ 1 ปริมาณงาน กว๎าง 5 ม. ยาว 155.00 
ม. หรือมีพืน้ที่ไมํน๎อยกวํา 775.00 ตร.ม.  หนา 0.15 ม.  
พร๎อมลูกรังไหลํทางข๎างละ            0.00-0.50 ม.

495,000            

29.1.19 กํอสร๎างสะพานข๎ามล าหว๎ยชม 15,800,000 กํอสร๎างสะพานเหล็กคนข๎าม ล าหว๎ยชม บา๎นปากชม หมูํที่ 1
 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ขนาดกว๎าง 1.5 เมตร          
ยาว 60 เมตร

15,800,000

29.2 การพฒันาชนบทเชิงพืน้ที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพยีง วิถีประชาธิปไตย)
29.2.1 ขยายผลหมูํบา๎นเศรษฐกิจพอเพยีง 2,714,400 1) สร๎างแกนน าหมูํบา๎นเศรษฐกิจพอเพยีงต๎นแบบ 1 รํุน 

งบประมาณ 200,000 บาท 2) สํงเสริมครอบครัวพฒันาใน
หมูํบา๎นเศรษฐกิจพอเพยีง 14 อ าเภอๆละ 2  หมูํบา๎น รวม 
28 หมูํบา๎น งบประมาณหมูํบา๎นละ 89,800 บาทรวม
งบประมาณ 2,514,400 บาท ผลสัมฤทธ์ิ  1) แกนน าหมูํบา๎น
มีความร๎ู ความเข๎าใจ  ในการพฒันาหมูํบา๎นตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ  พอเพยีงใหเ๎ปน็หมูํบา๎นเศรษฐกิจพอเพยีง
ต๎นแบบ 2) หมูํบา๎นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
มาปรับใช๎ในกระบวนการพฒันาหมูํบา๎นเปน็หมูํบา๎น 
เศรษฐกิจพอเพยีงต๎นแบบ

2,714,400          

29.2.2 ปรับปรุงธนาคารพนัธ์ุพชื(โรงเรือนเพาะช า) 
ตามโครงการสร๎างปาุสร๎างรายได๎ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในพืน้ที่อ าเภอนาแหว๎

1,360,000 เพือ่สํงเสริมรายได๎ใหแ๎กํประชาชนในพืน้ที่อ าเภอนาแหว๎ 1,360,000          

29.2.3 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โครงการพฒันาพืน้ที่เทิดพระเกียรติ บา๎นคกง้ิว

449,900 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโครงการพฒันาพืน้ที่
เทิดพระเกียรติ บา๎นคกง้ิว  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
คอนกรีต กว๎าง 4 ม. ยาว 239 ม. หน๎า 0.15 ม. และลงลูกรัง
ไหลํทางข๎างละ 0.00-0.50 ม. พร๎อมปาูยโครงการ     1 ปาูย

449,900

29.2.4 พฒันาอุทยานเทิดพระเกียรติบา๎นหมากแข๎ง 3,141,400 พฒันาอุทยานเทิดพระเกียรติบา๎นหมากแข๎งบอกเลําเกียรติ
ประวัติพระปรีชาสามารถในพระองค์ทํานสํูชนรํุนหลัง

3,141,400

29.3 พฒันาศักยภาพการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย
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29.3.1 ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร๎างวินัยจราจรและการ
ปอูงกันอุบติัภัยในโรงเรียน

200,000  - ใหค๎วามร๎ูด๎านวินัยการจราจรและการขับขี่การขับขี่
ปลอดภัย - นักเรียน  นักศึกษา - นักเรียน  นักศึกษา  มี
ความร๎ูด๎านวินัยจราจรและสามารถใช๎รถใช๎ถนนได๎อยําง
ปลอดภัย

200,000            

29.3.2 หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู๎ชีพกู๎ภัย 600,000  - ใหค๎วามร๎ูกับบคุลากรที่ปฏิบติังานกู๎ชีพกู๎ภัย         - 
บคุลากรที่ปฏิบติังานด๎านกู๎ชีพกู๎ภัยขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   - บคุลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

600,000            

29.3.3 ฝึกอบรมการชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยทางน้ า 300,000  - ใหค๎วามร๎ูกับเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบติังานการชํวยเหลือ
ผ๎ูประสบภัยทางน้ า  - บคุลากรที่ปฏิบติังานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  - บคุลากรขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีความร๎ูชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยทางน้ า

300,000            

29.3.4 เสริมสร๎างศักยภาพชุมชนด๎านการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

500,000  - ใหค๎วามร๎ูกับประชานในหมูํบา๎นที่เปน็พืน้ที่เส่ียงภัยในการ
ปอูงกันและชํวยเหลือตนเองระหวํางเกิดภัยเหลือตนเอง
ระหวํางเกิดภัย - ประชาชนในหมูํบา๎นที่เปน็พืน้ที่เส่ียงภัย - 
ประชาชนในพืน้ที่เส่ียงภัยมีความร๎ูสามารถชํวยเหลือตนเองได๎
เมื่อประสบภัย

500,000            

29.3.5 พมันาแหลํงน้ าเพือ่แก๎ไขปญัหาภัยแล๎ง (บอํ
บาดาล)

40,964,700 แก๎ไขปญัหาภัยแล๎ง ความเดือดร๎อนจากการขาดแคลนน้ า
เพือ่การอุปโภค/บริโภค และการเกษตร ในเขตพืน้ที่ประสบ
ภัยแล๎งจังหวัดเลย จ านวน 14 อ าเภอ

40,964,700

29.4 980,000 ผ๎ูน าชุมชน/ อาสาสมัครพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์/ เครือขํายภาครัฐ/ภาคเอกชน/สภาเด็กและเยาวชน   
     ทั้ง 14 อ าเภอ

            980,000

29.5 1,000,000 สนับสนุนการจัดท าโครงการรํวมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ประชุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

1,000,000

29.6 ยกระดับมาตรฐานงานทาง
29.6.1 ปรับปรุงซํอมแซมผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต 

สายทางบา๎นปากปวน – บา๎นฟากนา (ทางเล่ียง
เมือง)โครงการตํอเนื่อง

30,000,000 ซํอมแซมผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางบา๎นปากปวน –
 บา๎นฟากนา (ทางเล่ียงเมือง)โครงการตํอเนื่อง ระยะทาง 
4.000  กิโลเมตร

30,000,000

29.6.2 ปรับปรุงซํอมแซมผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ลย.2002 แยก ทล.21 ต.สานตม อ าเภอภู
เรือ, - บา๎นนาซ าแซง วังสะพงุ จ.เลย

15,000,000 ซํอมแซมผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย ลย.2002 แยก ทล.
21 ต.สานตม ที่ท าปกครองอ าเภอภูเรือ, - บา๎นนาซ าแซง 
วังสะพงุ จ.เลย ระยะ 1.000  กิโลเมตร

15,000,000

พฒันาและสํงเสริมยุติธรรมชุมชนและเคร่ือขํายยุติธรรม
ชุมชนเพือ่การเข๎าถึงความยุติธรรมของประชาชน

เสริมสร๎างแกนน าเพือ่การปอูงกันและปราบปรามการค๎า
มนุษย์จังหวัดเลย
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29.6.3 ปรับปรุงซํอมแซมผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สายทางบา๎นปากปวน – บา๎นน้ าคิว (ทางเล่ียง
เมือง)โครงการตํอเนื่อง

30,000,000 ซํอมแซมผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางบา๎นปากปวน –
 บา๎นน้ าคิว (ทางเล่ียงเมือง)โครงการตํอเนื่อง ระยะทาง 
4.000  กิโลเมตร

30,000,000

29.7 3,918,000 1.ขุดลอกล าน้ า บา๎นแกํวตาว หมูํที่ 6 ต าบลนาดี อ าเภอดําน
ซ๎าย จังหวัดเลย
2. ขุดลอกล าหว๎ย บา๎นซ าพร๎าว หมูํที่ 2 ต าบลบา๎นเพิม่ 
อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

3,918,000

30 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (2)

30.1 99,600 วัถุประสงค์ 1)เพือ่ใหส๎ านัดงานที่ดินจังหวัดเลย มีร่ัวด๎าน
ส านักงานปลอดภัย มิดชิด ครบถ๎วน                              
2) เพือ่เสริมสร๎างภาพลักษณ์ใหส๎ านักงานที่ดินและกรมที่ดิน 
เปาูหมายกํอสร๎างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ด๎านหลังส านักงาน
ที่ดินจังหวัดเลย                                     ผลสัมฤทิ์ของ
โครงการ                                             1. ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดเลย มีร้ัวด๎านหลังส านักงานที่ดินครบถ๎วน          
                                                  2. เสริมสร๎างความ
ประทับใจแกํผ๎ูเดินทางไป-มา และผ๎ูพบเหน็                      
                                              3. ภาพลักษณ์ของ
ส านักงานที่ดินและกรมที่ดิน เปน็ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

99,600              

31 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2)

31.1 ประชารัฐรํวมใจปอูงกันและแก๎ไขปญัหายาเสพติด

31.1.1 กิจกรรมอบรมการขําวเฝูาระวังยาเสพติดใหแ๎กํ
ผ๎ูชํวยผ๎ูใหญํบา๎นฝุายรักษาความสงบ

700,000 เปาูหมาย ผรส.จ านวน 200 คน 14 อ าเภอ 700000

31.1.2 กิจกรรมลาดตระเวนและต้ังจุดสกัดยาเสพติด
พืน้ที่ชายแดน

1,000,000 พืน้ที่อ าเภอชายแดน 6 อ าเภอ 26 ชุดปฏิบติัการ 1,000,000

31.1.3 กิจกรรมปราบปรามยาเสพติด ณ จุดตรวจ/จุด
สกัด

200,000 จัดหาอุปกรณ์ตรวจปสัสาวะผ๎ูเสพ 200,000

31.1.4 กิจกรรมสายตรวจชายแดน 1,500,000 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ CPR จ านวน 10 คัน มอบใหช๎ุด
ลาดตระเวน จ านวน 5 ชุดปฏิบติัการๆละ 2 คัน รับผิดชอบ 3
 อ าเภอ

1,500,000

กํอสร๎างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กส านักงานที่ดินจังหวัดเลย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

พฒันาแหลํงน้ า เพือ่ปอูงกันอุทกภัยและภัยแล๎ง
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ล าดับที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) สรุปรายละเอียด/เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิโ์ครงการ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

31.1.5 กิจกรรมหนึ่งใจใหธ๎รรมะ 640,000 อบรมปฏิบติัธรรม จ านวน 1,000 คน วัดทุกแหงํในพืน้ที่
จังหวัดเลย

640,000

31.1.6 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์สร๎างจิตส านึก
หาํงไกลยาเสพติด

150,000 ปาูยรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ , สต้ิกเกอร์ สร๎างจิตส านึก
หาํงไกลยาเสพติด เปาูหมาย 14 อ าเภอ 89 ต าบล

150,000

31.1.7 กิจกรรมติดตามประเมินผลดํานตรวจ/จุดตรวจ 60,000 ออกตรวจติดตามประเมินผล ดํานตรวจ จุดตรวจ สรุปปญัหา
อุปสรรค ข๎อข๎ดข๎องในการปฏิบติัของเจ๎าหน๎าที่

60,000

31.1.8 กิจกรรมจัดต้ังคํายเยาวชนต๎านภัยยาเสพติด
และแก๎ปญัหาสกัดกั้นยาเสพติด

1,500,000 จัดอบรมเยาวชนต๎ายภัยยาเสพติดเพือ่แก๎ปญัหาสกัดกั้นยา
เสพติดในพืน้ที่อ าเภอชายแดน จ านวน 6 อ าเภอ

1,500,000

31.1.9 กิจกรรมเพิม่ศักยภาพสกัดกั้นยาเสพติด 1,000,000 จัดหากล๎องวงจรปดิ cctv และอุปกรณ์ประจ าดํานตรวจ เพือ่
ใช๎ในบริเวณดํานตรวจ จ านวน 10 แหงํ

1,000,000

32 โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพและภูมคุ้ิมกันของคนและชุมชน (2)

32.1 2,048,720 1.เพิม่ประสิทธิภาพมาตรการค๎ุมครองปอูงกันความปลอดภัย
ใหก๎ับนักทํองเที่ยว
2.เพิม่ขีดความสามารถในการปฏิบติังานของเจ๎าหน๎าที่
ต ารวจทั้งด๎านการปอูงกันปราบปรามและการสืบสวนติดตาม
จับกุม
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
1.สัดสํวนของการเกิดคดีกับการจับกุม (เปรียบเทียบกํอน
และหลังด าเนินการตามโครงการ)ท าใหป๎ระชาชนและ
นักทํองเที่ยวมั่นใจในความปลอดภั

2,048,720จัดหาระบบกล๎องวงจรปดิแบบเคล่ือนที่ได๎
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สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

32.2 2,000,000 1.เพือ่ใหข๎๎าราชการต ารวจผ๎ูปฏิบติัหน๎าที่ในภาวะเส่ียงภัยมี
ความร๎ู ความเข๎าใจ และมีทักษะทางยุทธวิธี  สามารถน ามาใช๎
ในการปฏิบติัหน๎าที่ได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย
2.เพือ่ลดความสูญเสียทรัพยากรบคุคลในองค์กร
3.เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน๎าที่ อันจะสํงผลถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.เพือ่ใหบ๎ริการแกํประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเพิม่ทักษะใน
การปอูงกันภัยใหก๎ับตนเอง
5.เพือ่รองรับการฝึกผ๎ูปฏิบติัหน๎าที่ตามพระราชบญัญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
1.ข๎าราชการต ารวจและผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมฯ มีความร๎ู และ
มีทักษะทางยุทธวิธีเพิม่ขึ้นสามารถปฏิบติัหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สร๎างภาพลักษณ์ใหก๎ับหนํวยและลดความ
สูญเสียด๎านบคุลากร
2.ประชาชนผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความสามารถในการปอูงกัน
ภัยใหก๎ับตนเอง
3.เพือ่รองรับการฝึกผ๎ูปฏิบติัฯตาม พ.ร.บ.ธุรกิจ รปภ.ฯ

2,000,000

32.3 1,000,000 ฝึกอบรมเยาวชนต๎นกล๎า จ านวน 600 คน 5 รํุน พืน้ที่อ าเภอ
ทําล่ี อ าเภอเชียงคาน อ าเภอปากชม

1,000,000

32.4 1,500,000 อบรมแกนน าหมูํบา๎น เยาวชน และประชาชนทั่วไป  และ จัด
กิจกรรมเทิดทูลพทิักษรั์กษาสถาบนัพระมหากษตัริย์ จัด
กิจกรรมสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน

1,500,000

32.5 1,441,500 ฝึกอบรมอาสาต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 รํุน  240 คน 1,441,500

32.6 1,800,000 จัดหาแผงโซลําเซลล์ พร๎อมติดต้ังกับเคร่ืองสูบน้ าส าหรับ
บรรเทาภัยแล๎งหมูํบา๎น/ชุมชน จ านวน 6 หมูํบา๎น พืน้ที่ 6 
อ าเภอ

1,800,000

32.7 4,200,000 ฝึกอบรมการปัน้โอง และสาธิตปัน้โองใหแ๎กํราษฏร จ านวน 
14 อ าเภอๆละ 2 รํุน

4,200,000

32.8 500,000 จัดหาอุปกรณ์กีฬา และปรับปรุงสนาม จ านวน 1 แหงํ 500,000

33 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเพ่ือความมัน่คง (2)

ปัน้โองเติมน้ ารับหน๎าฝน

ลานกีฬาเพือ่สุขภาพคํายศรีสองรัก

หยุดภัยแล๎งด๎วยแสงอาทิตย์

สร๎างศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจภูธรจังหวัดเลย

กิจกรรมอบรมเยาวชนต๎นกล๎าความมั่นคงพืน้ที่แนว
ชายแดน

กิจกรรมเทิดทูลพทิักษรั์กษาสถาบนัพระมหากษตัริย์และ
เศรษฐกิจพอเพยีงด๎านความมั่นคงตามแนวชายแดน

กิจกรรมอาสาต ารวจตระเวนชายแดน
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33.1 500,000 ออกตรวจเย่ียมผ๎ูรํวมพฒันาชาติไทย พืน้ที่อ าเภอภูเรือ 500,000

33.2 1,500,000 จัดกิจกรรมสร๎างความสัมพนัธ์ด๎านความมั่นคง ด๎านเศรษฐกิจ
 หมูํบา๎นตามแนวชายแดนคํูขนานกับ สปป.ลาว จ านวน 56 
หมูํบา๎น

1,500,000

33.3 500,000 ฝึกอบรม นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข๎า
รํวมกิจกรรม

500,000

34 โครงการท าการเกษตรแบบสมยัใหม ่(2)

34.1 11,095,540            11,095,540       

813,326,600         รวม 339,485,790     119,325,540    22,535,500        292,393,500     39,586,270        

พบปะเย่ียมเยียนผ๎ูรํวมพฒันาชาติไทย

หมูํบา๎นเข๎มแข็งคํูขนานตามแนวชายแดนไทย-ลาว

สร๎างเครือขํายด๎านความมั่นคงของชาติ

สํงเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช๎ในแปลง
เกษตรกรด๎านปศุสัตว์



มณฑลทหารบกที่ 28

ที่ท าปกครองอ าเภอภู
เรือ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เมืองเลย

โครงการชลประทาน
เลย

ส านักงาน
พระพทุธศาสนา
จังหวัดเลย

สนง.พระพทุธฯ

สนง.พระพทุธฯ

แบบฟอร์มการเสนอผลวิเคราะหง์บประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

เพ่ือด าเนินการตามยทุธศาสตร์พัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด)

(เรียงตามล าดับความส าคัญของโครงการจากมากทีสุ่ดสู่น้อยทีสุ่ด )

จังหวัดเลย

หนํวยงาน
รับผิดชอบ



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สนง.พระพทุธฯ

สนง.พระพทุธฯ

สนง.พระพทุธฯ

สนง.พระพทุธฯ

สนง.พระพทุธฯ

แขวงการทางเลยที่ 1

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เชียงคาน

ส านักงานจังหวัด / 
ที่ท าปกครองอ าเภอ
เมืองเลย

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เมืองเลย

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เอราวัณ



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
หนองหนิ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
หนองหนิ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
หนองหนิ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
หนองหนิ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ดํานซ๎าย

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ปากชม

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ทําล่ี

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ทําล่ี



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ทําล่ี

ที่ท าปกครองอ าเภอภู
เรือ

ที่ท าปกครองอ าเภอภู
เรือ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ภูกระดึง



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ส านักงานจังหวัดเลย

สนง.ประชาสัมพนัธ์
จังหวัดเลย

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดเลย

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอดํานซ๎าย

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม
จังหวัดเลย

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเลย

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเลย

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเชียงคาน

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากชม

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองหนิ

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาด๎วง



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เมืองเลย

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอดํานซ๎าย

ส านักงานจังหวัด
เลย/สํวนราชการ
และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

สนง.พฒันาชุมชนจ.
เลย

สนง.พฒันาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดเลย

สพป.เขต 1 ,2, 3

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม

แขวงทางหลวงชนบท
เลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ส านักงานจังหวัดเลย

สนง.สถิติจ.เลย

ส านักงานจังหวัดเลย
 /สํวนราชการที่
เกี่ยวข๎อง



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ส านักงานคลัง
จังหวัดเลย

ส านักงานคลัง
จังหวัดเลย

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เชียงคาน

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เชียงคาน

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ผาขาว



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
วังสะพงุ

ทสจ.ลย

ส านักงานพาณิชย์ 
จังหวัดเลย

ศูนย์พฒันาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์พฒันาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเลย

สนง.สวัสดิการและ
ค๎ุมครองแรงงาน 
จังหวัดเลย

ส านักงานจัดหางาน 
จังหวัดเลย

ส านักงานจัดหางาน 
จังหวัดเลย

กษ/หนํวยงานใน
สังกัด

กษ/หนํวยงานใน
สังกัด

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย

สนง.ตรวจบญัชี
สหกรณ์จังหวัดเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์สํงเสริมและ
พฒันาอาชีพ
การเกษตร (ที่สูง
ดํานซ๎าย)

สนง.เกษตรจังหวัดเลย

การยางแหงํประเทศ
ไทยจังหวัดเลย/
หนํวยงานในสังกัด กษ

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย

สนง.พลังงานจังหวัด
เลย

การยางแหงํประเทศ
ไทยจังหวัดเลย/ศูนย์
สํงเสริมและพฒันา
อาชีพการเกษตร
(เกษตรที่สูง)

ศูนย์วิจัยและพฒันา
อาหารสัตว์เลย

ศูนย์วิจัยและพฒันา
อาหารสัตว์เลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์สํงเสริมและ
พฒันาอาชีพ
การเกษตร (เกษตรที่
สูง)

สนง.พลังงานจังหวัด
เลย

ศูนย์สํงเสริมและ
พฒันาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย

ส านักงานจังหวัดเลย

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดเลย/อ าเภอ
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(กลํุมงาน
ความมั่นคง)

ต ารวจภูธร จังหวัดเลย

กรม ทพ.21

กรม ทพ.21

สนง.พฒันาชุมชน
จังหวัดเลย

กองร๎อย ตชด.ที่ 246



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ต ารวจภูธร จังหวัดเลย

มณฑลทหารบกที่ 28

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอดํานซ๎าย

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย

เกษตรจังหวัดเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์สํงเสริมและ
พฒันาอาชีพ
การเกษตร (เกษตรที่
สูง)

สนง.เกษตรจังหวัดเลย

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดเลย

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เมืองเลย / มทบ.28

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดเลย

อุทยานแหงํชาติภูเรือ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
วังสะพงุ



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอภู
เรือ

ที่ท าปกครองอ าเภอภู
เรือ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ภูหลวง

อุทยานแหงํชาติภูเรือ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เอราวัณ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
หนองหนิ

แขวงการทางเลยที่ 2
 (ดํานซ๎าย)

ที่ท าปกครองอ าเภอ
หนองหนิ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ผาขาว

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ภูหลวง

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ปากชม

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เอราวัณ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ทําล่ี



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ทําล่ี

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ทําล่ี

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ทําล่ี

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

แขวงทางหลวงชนบท
เลยเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอภู
เรือ

อุทยานแหงํชาติภูเรือ

อุทยานแหงํชาติภูเรือ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เอราวัณ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เอราวัณ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
เอราวัณ

สนง.
พระพทุธศาสนา
จังหวัดเลย

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
หนองหนิ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
หนองหนิ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
หนองหนิ

สนง.ปภ.ลย.

สนง.ปภ.ลย.

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ผาขาว

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ผาขาว



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ภูกระดึง

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ดํานซ๎าย

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

สนง.เกษตร
จังหวัดเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์สํงเสริมและ
พฒันาอาชีพ
การเกษตร (ที่สูง
ดํานซ๎าย)

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ปากชม

สนง.ทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ทสจ.ลย / หนํวยงาน
สังกัดกระทรวง ทส.

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเลย

ที่ท าปกครองอ าเภอ
ทําล่ี

กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
จังหวัดเลย

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอ
นาแหว๎

ที่ท าปกครองอ าเภอภู
เรือ



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ส านักงานสถิติจังหวัด
เลย

ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเลย

ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ส านักงานพฒันา
ชุมชนจังหวัดเลย

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากชม

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาแหว๎

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอภูเรือ



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังสะพงุ

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอผาขาว

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทําล่ี

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอดํานซ๎าย

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอภูเรือ

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากชม

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากชม

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากชม



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังสะพงุ

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังสะพงุ

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังสะพงุ

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากชม

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอดํานซ๎าย

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอดํานซ๎าย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเชียงคาน

ที่วําการอ าเภอ    
ปากชม

สนง.พฒันาชุมชน
จ.เลย

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาแหว๎

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเชียงคาน

กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ส านักงานปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย

ส านักงานปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย

ส านักงานปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย

ส านักงานปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย

ปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภัยจ.เลย

สนง.พฒันาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์

สนง.ยุติธรรม
จังหวัดเลย

แขวงทางหลวงชนบท
เลย

แขวงทางหลวงชนบท
เลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

แขวงทางหลวงชนบท
เลย

ส านักงานปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย

สนง.ที่ดินจ.เลย

ปค.จ.เลย 
(กลํุมงานความมั่นคง)

กรม ทพ.21

ต ารวจภูธร
จังหวัดเลย

กองร๎อย ตชด.ที่ 246



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ส านักงาน
พระพทุธศาสนา
จังหวัดเลย

ศที่ท าปกครอง
อ าเภอปส.จ.เลย

ต ารวจภูธร จังหวัดเลย

กองพนัทหารราบที่ 1
 กรมทหารราบที่ 8

ต ารวจภูธร จังหวัดเลย

ต ารวจภูธร จังหวัดเลย



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

ต ารวจภูธร จังหวัดเลย

กองร๎อย ตชด.ที่ 246

กองร๎อย ตชด.ที่ 246

กองร๎อย ตชด.ที่ 246

มณฑลทหารบกที่ 28

มณฑลทหารบกที่ 28

มณฑลทหารบกที่ 28



หนํวยงาน
รับผิดชอบ

กองพนัทหารราบที่ 1
 กรมทหารราบที่ 8

กองพนัทหารราบที่ 1
 กรมทหารราบที่ 8

กอ.รมน. จังหวัดเลย

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดเลย
        813,326,600


