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  งบประมาณ 166,558,300  บาท

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี

และท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (จ านวน 2 โครงการ)
3,000,000 20,000,000 23,000,000

1  โครงการล าพูนเมืองแห่งการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

และอัตลักษณ์วิถี สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง (1 กิจกรรม)
3,000,000 3,000,000 สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 1.1 กิจกรรมล าพูนเมืองแห่งการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและอัต

ลักษณ์วิถี สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง (1 กิจกรรมย่อย)

3,000,000 3,000,000

      (1) กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินของ

ชาติพันธ์ุ
3,000,000 3,000,000

2  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว สาย 

ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน

20,000,000 20,000,000 แขวงทางหลวง

ชนบทล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

สายลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร

20,000,000 20,000,000

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (จ านวน 2 โครงการ)

1,772,500 18,000,000 19,772,500

3  โครงการส่งเสริมการค้าและพัฒนาตลาดเชิงรุกสินค้าหัตถ

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดล าพูน (ชุดท่ี 1) (1 
กิจกรรม)

1,772,500 1,772,500 ส านักงานพาณิชย์

จังหวัดล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 3.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดสินค้า

หัตถอุตสาหกกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดล าพูน
1,772,500 1,772,500

4  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวหัตถ

อุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ .2023 แยกทล.106 - บ้านหัวห้วย 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

18,000,000 18,000,000 แขวงทางหลวง

ชนบทล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

  4.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายลพ . 

2023 แยก ทล.106 - บ้านหัวห้วย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
ระยะทาง 5.630 กิโลเมตร

18,000,000       18,000,000

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ 

 และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ (4 โครงการ)
1,704,800 19,550,000 21,254,800

5  โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

และมูลค่าเพ่ิม (1 กิจกรรม)
1,468,000 1,468,000 ส านักงานเกษตร

จังหวัดล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 5.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ

มาตรฐานและมูลค่าเพ่ิม (2 กิจกรรมย่อย)
1,468,000 1,468,000

      (1) กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่

มาตรฐาน GAP

768,000 768,000

      (2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย

จังหวัดล าพูน
700,000 700,000

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนการด าเนินงานโครงการ

โครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่ี
 โครงการ

 งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ 
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ระยะเวลาด าเนินการท่ี
 โครงการ

 งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ 

6  โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดล าพูน 
(Local to Global) (1 กิจกรรม)

236,800 236,800 ส านักงานพาณิชย์

จังหวัดล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 6.1 กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดล าพูน 
(Local to Global) (1 กิจกรรมย่อย)

236,800 236,800

      (1) กิจกรรมสร้างนักกการค้าออนไลน์มืออาชีพ

(Smart Trader Online)
236,800 236,800

7 โครงการระบบส่งน้ าคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจ้ี)

ระยะท่ี 2 ต าบลเหมืองจ้ี อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
15,000,000 15,000,000 โครงการ

ชลประทานล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 7.1 กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน  าคลองสายใหญ่ 

(RMC เหมืองจี ) ระยะท่ี 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อม
อาคารประกอบ ต าบลเหมืองจี  อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

15,000,000 15,000,000

8  โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า ขนาด 250 ลบ.ม. 

จ านวน 3 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองปลาสวาย 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

4,550,000 4,550,000 โครงการ

ชลประทานล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 8.1 กิจกรรมก่อสร้างบ่อเก็บน  า ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 

แห่ง พร้อมอาคารประกอบ ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง 

จังหวัดล าพูน

4,550,000 4,550,000

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

(จ านวน 5 โครงการ)
9,731,000 83,800,000 93,531,000

9   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด

ล าพูน (1 กิจกรรม)
9,731,000 4,050,000 13,781,000 ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

จังหวัดล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 9.1 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

และไฟป่าจังหวัดล าพูน (3 กิจกรรมย่อย)
9,731,000 4,050,000 13,781,000

      (1) กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไก

การส่ือสาร

334,000 334,000

      (2) กิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวน เพ่ือลดการเกิดหมอกควันและ

ไฟป่าในพื นท่ีเส่ียง
8,776,400 4,050,000 12,826,400

      (3) กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นการรับรู้และ

เสริมสร้างความตระหนักในการลดหมอกควันในระดับพื นท่ี
620,600 620,600

10  โครงการฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ า และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย่ังยืน (1 กิจกรรม)
2,250,000 2,250,000 ศูนย์ป่าไม้ล าพูน ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

  10.1 กิจกรรมฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ าให้เกิดความชุ่มช้ืนและแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง (1 กิจกรรมย่อย)

        (1) ก่อสร้างฝายถาวร จ านวน 30 แห่ง 2,250,000 2,250,000
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ระยะเวลาด าเนินการท่ี
 โครงการ

 งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ 

11  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมน้ าแม่ขนาด

บ้านแม่ขนาด หมู่ท่ี 8 ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน

10,500,000 10,500,000 สนง.โยธาธิการและ

ผังเมือง
จ.ล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 11.1 กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมน  าแม่ขนาด

บ้านแม่ขนาด หมู่ท่ี 8 ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน ความยาว 350 เมตร

10,500,000 10,500,000

12  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี บ้านวังหมุ้น หมู่ท่ี 7 

ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน
19,000,000 19,000,000 สนง.โยธาธิการและ

ผังเมือง

จ.ล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 12.1กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าลี  บ้านวังหมุ้น หมู่ท่ี 7

 ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ความยาว 475 เมตร
19,000,000 19,000,000

13  โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของเมืองท่ีปลอดภัยน่าอยู่ 

(1 กิจกรรม)
48,000,000 48,000,000 สนง.โยธาธิการและ

ผังเมือง
จ.ล าพูน

ตุลาคม 65 - 

กันยายน 66

 13.1 กิจกรรมพัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของเมืองท่ีปลอดภัย

น่าอยู่ (4 กิจกรรมย่อย)
48,000,000 48,000,000

       (1) กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าปิง

บ้านวังสวนกล้วย หมู่ท่ี 12 ต าบลน  าดิบ อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน ความยาว 150 เมตร

7,500,000 7,500,000

       (2) กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าทา 

บ้านทาร้องเรือ หมู่ท่ี 6 ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน ความยาว 450 เมตร

13,500,000 13,500,000

       (3) กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  ากวง 

บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ท่ี 6 ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
 ความยาว 300 เมตร

15,000,000 15,000,000

       (4) กิจกรรมก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าลี  

บ้านดงขี เหล็ก หมู่ท่ี 5 ต าบลศรีเตี ย อ าเภอบ้านโฮ่ง 

จังหวัดล าพูน ความยาว 300 เมตร

12,000,000 12,000,000

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 9,000,000

13 โครงการ (13 กิจกรรม)/ 1 แผนบริหารงานจังหวัด 25,208,300 141,350,000 166,558,300

 ร้อยละของ งปม. 15 85

 หมายเหตุ ช่องงบด าเนินงาน วงเงิน 25,208,300.- มี 2 ส่วน คือ

 1. งบด าเนินงาน 16,208,300

 2. งบรายจ่ายอ่ืน 9,000,000


