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จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 199,411,300

จงัหวดัเลย 199,411,300

ผลผลติ:โครงการพฒันาศกัยภาพการคา้ การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ** 2,011,500

 พฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบกจิการดว้ยมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ สนง.พฒันาฝีมอืแรงงานเลย 163,300

 พฒันาศกัยภาพแรงงานเพือ่ปรบัเปลีย่นทกัษะ (Re-skill) รองรบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีอง

ภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร

สนง.พฒันาฝีมอืแรงงานเลย 248,200

 พฒันากลุม่เกษตรกร วสิาหกจิชมุชนโดยตราสญัลกัษณ์มาตรฐานจงัหวดัเลย ( LOEI The Best) สนง.พาณิชยจ์งัหวดัเลย 800,000

 การพฒันาโรงเรอืนตน้แบบและรูปแบบการเพาะเลี้ยงดว้งมะพรา้วดว้ยวถิเีกษตรและอาหารปลอดภยั เพือ่

ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑจ์ากดว้งมะพรา้วแบบครบวงจร สู่สนิคา้มาตรฐานส าหรบักลุม่วสิาหกจิชมุชนผู ้

เลี้ยงดว้งมะพรา้ว อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย/ส านกังาน

เกษตรจงัหวดัเลย/ส านกังาน

อตุสาหกรรมจงัหวดัเลย

800,000

ผลผลติ:โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสนิคา้เกษตร ** 63,465,900

 ปลูกผกัอนิทรยีใ์นโรงเรอืน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ทีท่  าการปกครองอ าเภอท่าลี่ 489,900

 ส่งเสรมิการปลูกพชือาหารปลอดภยัสู่มาตรฐานอนิทรยี ์ ส  านกังานเกษตรจงัหวดัเลย 700,000

 ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นฟากเลย ต าบลแก่งศรภูีม ิอ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โครงการชลประทานเลย 10,000,000

 ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นแก่งศรภูีม ิต าบลแก่งศรภูีม ิอ าเภอภูหลวง โครงการชลประทานเลย 10,000,000

 ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นอุ่มมะนาว ต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โครงการชลประทานเลย 10,000,000

 ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นปากปวน 2 ต าบลปากปวน อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย โครงการชลประทานเลย 10,000,000

 ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหว้ยหอม ต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โครงการชลประทานเลย 10,000,000

 ระบบส่งน า้สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองเขยีด ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย โครงการชลประทานเลย 10,000,000

 การพฒันาขดีความสามารถของวสิาหกจิชมุชนเพือ่แขง่ขนัสู่มาตรฐานสากล ส านกังานเกษตรจงัหวดัเลย 1,200,900

 เทคโนโลยกีารจดัการแมลงหวีข่าวและโรครากเน่า-โคนเน่าของครสิตม์าส ศูนยว์จิยัพชืสวนเลย 245,100

 งานมหกรรมของดทีีท่่าลี ่ส่งเสรมิช่องทางการตลาดและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP และสนิคา้ชมุชนเมอืงชายแดน ทีท่  าการปกครองอ าเภอท่าลี/่สนง.

เกษตร จ.เลย

830,000

ผลผลติ:โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยวและบรกิาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ** 42,817,900

 ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง

 – ภูสวรรค ์ระหวา่ง กม. 392+000 – กม. 392+874 ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ระยะทาง 0.874

 กโิลเมตร

แขวงทางหลวงเลยที ่2 15,000,000

 ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคก

ใหญ่ – ปากหว้ย ระหวา่ง กม. 27+450 – กม. 28+450 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ระยะทาง 

1.000 กโิลเมตร

แขวงทางหลวงเลยที ่2 15,000,000

 ยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติและเชงิเกษตรในพื้นทีต่  าบลน า้หมาน,เสี้ยว,กกทอง,ชยัพฤกษแ์ละน า้

สวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย

ทีท่  าการปกครองอ าเภอเมอืงเลย 1,000,000

 ส่งเสรมิการท่องเทีย่วกลุม่ไมด้อกไมป้ระดบับา้นหนองบง ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย ทีท่  าการปกครองอ าเภอภูเรอื 700,000

 โฆษณาและประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วจงัหวดัเลย ส านกังานจงัหวดัเลย 1,630,000

 สายน า้ สายลม เมอืงปากชม มหศัจรรยแ์ห่งชวีติ ทีท่  าการปกครองอ าเภอปากชม 2,000,000

 ภูเรอืเมอืงแห่งดอกไมง้าม ทีท่  าการปกครองอ าเภอภูเรอื 1,500,000

 รายงานตรวจสอบการบนัทกึเงิน จ าแนกตามรายละเอยีดกจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
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 จดังานเทศกาลหุ่นฟาง จงัหวดัเลย ทีท่  าการปกครองอ าเภอเมอืงเลย 1,200,000

 จดังานประเพณีบุญหลวงและการละเลน่ผตีาโขน อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ทีท่  าการปกครองอ าเภอด่านซา้ย 1,200,000

 จดังานนมสัการพระธาตุศรสีองรกั อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ทีท่  าการปกครองอ าเภอด่านซา้ย 340,000

 จดังานและส่งเสรมิประเพณีแห่ตน้ดอกไมว้ดัศรโีพธิ์ชยั ต าบลแสงภา อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ทีท่  าการปกครองอ าเภอนาแหว้ 900,000

 งานประเพณีแห่ตน้ดอกไม ้ต าบลอาฮ-ีน า้ทูน อ าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ทีท่  าการปกครองอ าเภอท่าลี่ 260,000

 โตล้มหนาว ชมคา้งคาว ภูคร่าวสวย อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ทีท่  าการปกครองอ าเภอนาดว้ง 87,900

 หน่ึงรอ้ยสบิสองปี วถิเีชยีงคาน ผ่านศาสตรพ์ระราชา ภูมปิญัญาและวฒันธรรม ทีท่  าการปกครองอ าเภอเชยีงคาน 2,000,000

ผลผลติ:โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตเพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหส้งัคม ** 87,255,800

 ซอ่มผวิทาง สาย ลย.3019 แยก ทางหลวงหมายเลข 201 – บา้นท่าสะอาด อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย 

ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทเลย 9,950,000

 ปรบัปรุงและซอ่มแซมถนน สาย ลย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2108 – บา้นหว้ยผกักูด อ าเภอปากชม 

จงัหวดัเลย ระยะทาง 2.075 กโิลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทเลย 9,850,000

 ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน ควบคุม 0100 ตอน 

หนองอเีกง้ - โนนสวา่ง ระหวา่ง กม. 1+600 - กม. 2+600 ต าบลหนองคนั อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย 

ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร

แขวงทางหลวงเลยที ่1 15,000,000

 ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน ควบคุม 0100 ตอน 

หนองหนิ - เอราวณั ระหวา่ง กม. 0+170 - กม. 1+180 ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย ระยะทาง

 1.010 กโิลเมตร

แขวงทางหลวงเลยที ่1 15,000,000

 อ านวยความปลอดภยัและปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย สาย ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – 

บา้นนาซ าแซง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทเลย 20,000,000

 การพฒันาชนบทเชงิพื้นทีป่ระยกุตต์ามแนวพระราชด าร ิ(เศรษฐกจิพอเพยีง) ขยายผลโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด ารใินพื้นทีจ่งัหวดัเลย

ส านกังานจงัหวดัเลย/ส่วนราชการ

ทีเ่กี่ยวขอ้ง

3,500,000

 แกไ้ขปญัหาและบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพื้นทีอ่นัเน่ืองมาจากภยัพบิตัิ คูก าหนดทศิทางชา้งป่า 

บา้นวงัมนและบา้นน า้คู่ ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร

ทีท่  าการปกครองอ าเภอภูหลวง 2,184,000

 อนุรกัษภู์มปิญัญาผา้ทอพื้นเมอืงเทดิพระเกยีรติบา้นหมากแขง้ หมูท่ี ่4 ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย ทีท่  าการปกครองอ าเภอด่านซา้ย 465,000

 อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื เน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกมุาร ีต าบลนาดอกค า อ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย

ทีท่  าการปกครองอ าเภนาดว้ง 492,200

 เสรมิสรา้งนวตักรรมการจดัท ากายอปุกรณ์ช่วยเหลอืคนพกิารจากภูมปิญัญาชาวบา้นตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีงจงัหวดัเลย

สนง.พฒันาสงัคมและความม ัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดัเลย

814,600

 ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ จงัหวดัเลย 10,000,000

ผลผลติ:โครงการเสรมิสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิต และทรพัยส์นิของประชาชน ** 3,860,200

 ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จงัหวดัเลย  ปี 2564 สนง.สาธารณสุขจงัหวดัเลย 1,000,000

 อบรมและปฏบิตัิการดา้นการขา่วเฝ้าระวงัยาเสพติด ศอ.ปส.จ.เลย 440,300

 การประชมุคณะกรรมการร่วมมอืรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยชายแดนระหวา่งจงัหวดัเลยกบัแขวงเวยีงจนัทน ์

สปป.ลาว และจงัหวดัเลยกบัแขวงไชยะบูล ีสปป.ลาว

ส านกังานจงัหวดัเลย 900,000

 พฒันาศกัยภาพชมุชน และสรา้งจติส านึกในการป้องกนัอบุตัิภยัในพื้นทีช่มุชน/หมูบ่า้น ทีท่  าการปกครองจงัหวดัเลย 1,000,000

 พฒันาศกัยภาพชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ่า้น และกองก าลงัประจ าถิน่ ในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

ป้องกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด หมูบ่า้น/ชมุชน

ทีท่  าการปกครองจงัหวดัเลย 519,900


