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1 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 1,000,000 3,000,000 4,000,000

1.1 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงพุทธภูพุทโธ 3,000,000           3,000,000           3,000,000 มณฑลทหารบกที่ 28

1.2 ปรับปรุงสวนดอกไม๎งาม 3 ฤดู (ลานคริสต์มาส) เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

1,000,000           1,000,000           1,000,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอภูเรือ

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 65,000,000 65,000,000

2.1 ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ดําน
ซ๎าย - เหมืองแพรํ ระหวําง กม.5+400 - กม.5+650 ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร

25,000,000         25,000,000         25,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 2

2.2 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 
ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด ระหวําง กม. 4+665 – 
กม. 5+500 ระยะทาง 0.895 กม. (โดยกํอสร๎างขยายทางจราจรเป็น 4 ชํอง
จราจรพร๎อมส่ิงอ านวยความปลอดภัยและระบบระบายน้ า)

20,000,000         20,000,000         20,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 1

2.3 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญํ 
ระหวําง กม.9+100 - กม.11+800  ระยะทางยาว 2.7 กม.

15,000,000         15,000,000         15,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 2

2.4 กํอสร๎างเส๎นทางจักรยานศูนย์ศิลป์สิรินธร อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 5,000,000           5,000,000           5,000,000 แขวงทางหลวงเลยที่ 1

3 โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 8,505,400 0 8,505,400

3.1 โฆษณาและประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวจังหวัดเลย 3,723,000           3,723,000             223,000           3,500,000 สนง.จังหวัดเลย/สํวนราชการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

3.2 สนับสนุนการจัดงานเทศกาลไม๎ดอกเมืองหนาว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 500,000             500,000             500,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอภูเรือ

3.3 สายน้ า สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แหํงชีวิต 4,282,400           4,282,400           1,500,000           2,782,400 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ปากชม

ที่

แบบจัดท าพระราชบัญญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จังหวัดเลย 

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ

คงเหลือ

หลัง พ.ร.บ.โอน

หน่วยด าเนินงานรับผิดชอบด าเนินการ
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4 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณ ีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,221,500 2,648,000 7,869,500

4.1 อนุรักษ์และสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นไทเลยและเพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยว
จังหวัดเลย

2,648,000           2,648,000           2,648,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย

4.2 สํงเสริมอัตลักษณ์ท๎องถิ่น และความเป็นไทเลย 4.0 1,732,000           1,732,000           1,732,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย

4.3 จัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเลํนผีตาโขน อ าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย 1,000,000           1,000,000             500,000             500,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ดํานซ๎าย

4.4 สํงเสริมประเพณีแหํต๎นดอกไม๎ วัดศรีโพธิช์ัย บ๎านหัวนา หมูํที่ 3 ต าบลแสงภา 
อ าเภอนาแห๎ว จังหวัดเลย 

1,000,000           1,000,000             752,000             248,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
นาแห๎ว

4.5 อนุรักษ์ และพัฒนาแหลํงเรียนร๎ูทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย

1,489,500           1,489,500 1,489,500                     -   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย

5 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 62,250,000 62,250,000

5.1 ฟื้นฟูและพัฒนาวนอุทยานภูบํอบิด อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 10,000,000         10,000,000         10,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจังหวัดเลย

5.2 สํงเสริมการปลูกไม๎เศรษฐกิจ ไม๎ใช๎สอย 5,800,000           5,800,000           5,800,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจังหวัดเลย

5.3 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 400,000             400,000             400,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ปากชม

5.4 ฟื้นฟูระบบนิเวศผืนป่าเพื่อพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 9,950,000           9,950,000 9,950,000                     -   สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมจังหวัดเลย

5.5 กํอสร๎างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแมํน้ าหมัน บ๎านดํานซ๎าย หมูํ 1 ต าบลดํานซ๎าย  
อ าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ความยาว 150 เมตร

9,000,000           9,000,000           9,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

5.6 กํอสร๎างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแมํน้ าเลย บ๎านนาบอน หมูํ 7 - บ๎านก๎างปลา หมูํ 4
 ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  ความยาว 200 เมตร

12,000,000         12,000,000         12,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
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5.7 กํอสร๎างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแมํน้ าหมัน บ๎านเด่ิน หมูํ 3 ต าบลดํานซ๎าย อ าเภอ
ดํานซ๎าย จังหวัดเลย ความยาว 125 เมตร

7,500,000           7,500,000           7,500,000 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

5.8 กํอสร๎างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแมํน้ าหมาน บริเวณสะพานโรงเรียนเลยพิทยาคม 
ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร

7,600,000           7,600,000           7,600,000 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยวให้สอคล้องกับแนวโน้มความนิยมในการท่องเที่ยว1,160,000 0 1,160,000

6.1 พัฒนาศักยภาพผ๎ูให๎บริการนวดไทยในแหลํงทํองเที่ยว 1,160,000           1,160,000 1,160,000                     -   สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย

7 โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาดสินค้าเกษตร 4,046,700 0 4,046,700

7.1 สร๎างความโดดเดํนของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ จากภาคการเกษตร 
(ไม๎ดอกไม๎ประดับ)

2,734,100           2,734,100             734,100           2,000,000 สนง.เกษตรจังหวัดเลย

7.2 สํงเสริมคุณภาพผลไม๎ปลอดภัยได๎มาตรฐานเพื่อการสํงออกด๎วยการป้องกัน
และก าจัดแมลง

232,000             232,000             232,000 สนง.เกษตรจังหวัดเลย

7.3 สํงเสริมการเพาะเล้ียงไส๎เดือนฝอย 315,500             315,500             315,500 สนง.เกษตรจังหวัดเลย

7.4 สํงเสริมชุมชนคนท าบัญชี 61,200               61,200               61,200 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

7.5 สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยเพื่อลดต๎นทุนการผลิตอ๎อยโรงงาน 703,900             703,900             703,900 สนง.เกษตรจังหวัดเลย

8 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 0 39,500,000 39,500,000

8.1 ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยอีเลิศ  ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 10,000,000         10,000,000         10,000,000 โครงการชลประทานเลย

8.2 ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยหมากหมาง ต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย

7,000,000           7,000,000           7,000,000 โครงการชลประทานเลย

8.3 ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยน้ าพาว ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 5,000,000           5,000,000           5,000,000 โครงการชลประทานเลย

8.4 ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยน้ าสวย ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด๎วง จังหวัดเลย 5,000,000           5,000,000           5,000,000 โครงการชลประทานเลย

8.5 ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยไรํ ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 2,500,000           2,500,000           2,500,000 โครงการชลประทานเลย

8.6 ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยแห๎ว ต าบลนาแขม อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 10,000,000         10,000,000         10,000,000 โครงการชลประทานเลย

9 โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย 6,893,800 2,000,000 8,893,800
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9.1  กิจกรรมหลัก พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                     -   

9.1.1 เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการ  ผ๎ูสูงอายุ  และคนทั้งมวล 2,000,000           2,000,000           2,000,000 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

9.1.2 สํงเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพผ๎ูสูงอายุและพระสงฆ์อาพาธด๎วยการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

513,000             513,000             513,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย

9.2  กิจกรรมหลัก การพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพียง)                     -   

9.2.1 การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพียง) 
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดเลย

5,885,800           5,885,800           1,000,000           4,885,800 สนง.จังหวัดเลย/สํวนราชการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

9.2.2 ขยายผล  โครงการสร๎างป่าสร๎าง-รายได๎ ตามแนวพระราชด าริฯ  อ าเภอนาแห๎ว
 จังหวัดเลย

495,000             495,000             495,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
นาแห๎ว

10 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 34,600 897,000 931,600

10.1 พัฒนาคํายลูกเสือศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 897,000             897,000             897,000 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเลย

10.2 อบรม ดีเจ เยาวชนภาษาถิ่น (ไทเลย) 34,600               34,600               34,600 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

11 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3,623,600 0 3,623,600

11.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจังหวัดและอ าเภอแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดีในการเป็นประชาคมอาเซ่ียน (AC)

3,623,600           3,623,600           3,623,600 สนง.จังหวัดเลย/สํวนราชการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

12 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000        10,000,000        10,000,000 สนง.จังหวัดเลย/สํวนราชการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเพ่ือความมั่นคง 200,000 0 200,000

13.1 กิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 200,000             200,000             200,000 ศอ.ปส.จ.เลย

14 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3,331,700 0 3,331,700

14.1 ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเลย 1,170,700           1,170,700             500,000             670,700 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย

14.2 สกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ตอนใน 1,008,000           1,008,000           1,008,000 ศอ.ปส.จ.เลย

14.3 อบรมการขําวเฝ้าระวังยาเสพติด 1,153,000           1,153,000             339,900             813,100 ศอ.ปส.จ.เลย



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม
ที่

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ

คงเหลือ

หลัง พ.ร.บ.โอน

หน่วยด าเนินงานรับผิดชอบด าเนินการ

15 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 1,074,200 0 1,074,200

15.1 ประชุมคณะกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อยชายแดนระหวํางจังหวัด
เลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว

770,200             770,200             470,200             300,000 สนง.จังหวัดเลย/สํวนราชการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

15.2 ประชุมคณะอนุกรรมการรํวมมือรักษาความสงบเรียบร๎อยชายแดนไทย-ลาว 
ระดับอ าเภอกับเมือง

304,000             304,000             304,000 ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย (กลํุมงาน
ความมั่นคง)

45,091,500       175,295,000     220,386,500     18,618,700       201,767,800     รวม


