
 รายงานตรวจสอบการบนัทกึเงนิ จ าแนกตามรายละเอยีดกจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานด าเนินการ

งบรายจ่าย - รายการ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 220,386,500

จงัหวดัเลย 220,386,500

ผลผลิต:โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร 43,546,700

 ขดุลอกอ่างเก็บน า้หว้ยอเีลศิ  ต าบลวงัสะพงุ อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 10,000,000 โครงการชลประทานเลย

 ขดุลอกอ่างเก็บน า้หว้ยหมากหมาง ต าบลภูกระดงึ อ าเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย 7,000,000 โครงการชลประทานเลย

 ขดุลอกอ่างเก็บน า้หว้ยน า้พาว ต าบลเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 5,000,000 โครงการชลประทานเลย

 ขดุลอกอ่างเก็บน า้หว้ยน า้สวย ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย 5,000,000 โครงการชลประทานเลย

 ขดุลอกอ่างเก็บน า้หว้ยไร่ ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 2,500,000 โครงการชลประทานเลย

 ขดุลอกอ่างเก็บน า้หว้ยแหว้ ต าบลนาแขม อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 10,000,000 โครงการชลประทานเลย

 สรา้งความโดดเด่นของผลติผลและผลติภณัฑ ์จากภาคการเกษตร (ไมด้อกไม ้

ประดบั)

2,734,100 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเลย

 ส่งเสริมชุมชนคนท าบญัชี 61,200 สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเลย

 ส่งเสริมคุณภาพผลไมป้ลอดภยัไดม้าตรฐานเพือ่การส่งออกดว้ยการป้องกนัและ

ก าจดัแมลง

232,000 สนง.เกษตรจงัหวดัเลย

 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไสเ้ดอืนฝอย 315,500 สนง.เกษตรจงัหวดัเลย

 ส่งเสริมการใชปุ้๋ยเพือ่ลดตน้ทนุการผลติออ้ยโรงงาน 703,900 สนง.เกษตรจงัหวดัเลย

ผลผลิต:โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนั

86,534,900

 ปรบัปรุงจดุเสีย่งและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง 25,000,000 แขวงทางหลวงเลยที ่2

 ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธิภาพทางหลวง 20,000,000 แขวงทางหลวงเลยที ่1

 บูรณะทางผวิแอสฟลัต์ 15,000,000 แขวงทางหลวงเลยที ่2

 ก่อสรา้งเสน้ทางจกัรยานศูนยศิ์ลป์สริินธร อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 5,000,000 แขวงทางหลวงเลยที ่1

 ปรบัปรุงสวนดอกไมง้าม 3 ฤดู (ลานคริสตม์าส) เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย

1,000,000 ทีท่  าการปกครองอ าเภอภูเรือ

 พฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชิงพทุธภูพทุโธ 3,000,000 มณฑลทหารบกที ่28

 โฆษณาและประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดัเลย 3,723,000 ส านกังานจงัหวดัเลย

 สนบัสนุนการจดังานเทศกาลไมด้อกเมอืงหนาว อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 500,000 ทีท่  าการปกครองอ าเภอภูเรือ

 สายน า้ สายลม เมอืงปากชม มหศัจรรยแ์ห่งชีวติ 4,282,400 ทีท่  าการปกครองอ าเภอปากชม

 อนุรกัษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิน่ไทเลยและเพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่ว

จงัหวดัเลย

2,648,000 สนง.วฒันธรรมจงัหวดัเลย

 จดังานประเพณีบญุหลวงและการละเล่นผตีาโขน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 1,000,000 ทีท่  าการปกครองอ าเภอด่านซา้ย

 ส่งเสริมประเพณีแห่ตน้ดอกไม ้วดัศรีโพธิ์ชยั บา้นหวันา หมูท่ี ่3 ต าบลแสงภา 

อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย

1,000,000 ทีท่  าการปกครองอ าเภอนาแหว้

 ส่งเสริมอตัลกัษณ์ทอ้งถิน่ และความเป็นไทเลย 4.0 1,732,000 สนง.วฒันธรรมจงัหวดัเลย

 อนุรกัษ ์และพฒันาแหล่งเรียนรูท้างศิลปวฒันธรรม ประเพณี อ าเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย

1,489,500 สนง.วฒันธรรมจงัหวดัเลย

 พฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้ริการนวดไทยในแหล่งท่องเทีย่ว 1,160,000 สนง.สาธารณสุขจงัหวดัเลย
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ผลผลิต:โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตเพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหส้งัคม 23,449,000

 พฒันาค่ายลูกเสอืศรีสองรกั อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 897,000 สนง.ศึกษาธิการจงัหวดัเลย

 อบรม ดเีจ เยาวชนภาษาถิน่ (ไทเลย) 34,600 สนง.ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัเลย

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 10,000,000 จงัหวดัเลย

 ส่งเสริมและพฒันาการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและพระสงฆอ์าพาธดว้ยการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

513,000 สนง.สาธารณสุขจงัหวดัเลย

 การพฒันาชนบทเชิงพื้นทีป่ระยุกตต์ามแนวพระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพยีง) 

ขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในพื้นทีจ่งัหวดัเลย

5,885,800 ส านกังานจงัหวดัเลย

 เมอืงอารยสถาปตัยเ์พือ่คนพกิาร  ผูสู้งอายุ  และคนท ัง้มวล 2,000,000 สนง.พฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเลย

 ขยายผลโครงการสรา้งป่าสรา้ง-รายได ้ตามแนวพระราชด าริฯ  อ าเภอนาแหว้ 

จงัหวดัเลย

495,000 ทีท่  าการปกครองอ าเภอนาแหว้

 เพิม่ขดีความสามารถการบริหารจงัหวดัและอ าเภอแบบบูรณาการ เพือ่เพิม่

ประสทิธิภาพการเป็นเจา้บา้นทีด่ใีนการเป็นประชาคมอาเซยีน (AC)

3,623,600 ส านกังานจงัหวดัเลย

ผลผลิต:โครงการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน 62,250,000

 ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ 36,100,000 สนง.โยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเลย

 ฟ้ืนฟูระบบนิเวศผนืป่าเพือ่พฒันาแหล่งท่องเทีย่วโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน 9,950,000 สนง.ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัเลย

 ปลูกป่าเฉลมิพระเกียรต ิอ าเภอปากชม จงัหวดัเลย 400,000 ทีท่  าการปกครองอ าเภอปากชม

 ฟ้ืนฟูและพฒันาวนอุทยานภูบ่อบดิ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 10,000,000 สนง.ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัเลย

 ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ ไมใ้ชส้อย 5,800,000 สนง.ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัเลย

ผลผลิต:โครงการเสริมสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิต และทรพัยส์ินของ

ประชาชน

4,605,900

 ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) จงัหวดัเลย 1,170,700 สนง.สาธารณสุขจงัหวดัเลย

 สกดัก ัน้ยาเสพตดิพื้นทีต่อนใน 1,008,000 ทีท่  าการปกครองจงัหวดัเลย (ศอ.ปส.)

 อบรมการข่าวเฝ้าระวงัยาเสพตดิ 1,153,000 ทีท่  าการปกครองจงัหวดัเลย (ศอ.ปส.)

 การประชุมคณะกรรมการร่วมมอืรกัษาความสงบเรียบรอ้ยชายแดนระหวา่ง

จงัหวดัเลยกบัแขวงเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว และจงัหวดัเลยกบัแขวงไชยะบูล ีสปป.

ลาว

770,200 ส านกังานจงัหวดัเลย

 ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมอืรกัษาความสงบเรียบรอ้ยชายแดนไทย-ลาว 

ระดบัอ าเภอกบัเมอืง

304,000 ทีท่  าการปกครองจงัหวดัเลย (ป้องกนัฯ)

 สกดัก ัน้ยาเสพตดิตามแนวชายแดน 200,000 ทีท่  าการปกครองจงัหวดัเลย (ศอ.ปส.)


