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  งบประมาณ 185,546,000  บาท 4/11/2563

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
(จ านวน 3 โครงการ)

35,865,800

 ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

35,865,800

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ (3 กิจกรรม)

30,000,000 30,000,000

1.1  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้้าล้ี บ้านต้นผ้ึงห
ล่ายล้ี หมู่ท่ี 8 ต้าบลหนองล่อง อ้าเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดล้าพูน

10,000,000 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

จ.ล้าพูน

1.2  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้้าทา บ้านทาสบ
เส้า หมู่ท่ี 1 ต้าบลสบทา อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน

10,000,000 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

จ.ล้าพูน

1.3  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้้าธิ บ้านธิหลวง 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลบ้านธิ อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน

10,000,000 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

จ.ล้าพูน

2 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสู่เมืองท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน (2 กิจกรรม)

4,315,800 4,315,800

2.1  กิจกรรมล้าพูนเมืองส่ิงแวดล้อมสะอาดอย่างย่ังยืน 
ปี 2564

1,000,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

จ.ล้าพูน

2.2  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดล้าพูน ปี 2564

3,315,800 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

จ.ล้าพูน

3  โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน (1 กิจกรรม)

1,550,000 1,550,000

 บัญชีโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

3.1  กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ ป่าต้นน้้า ให้เกิดความ
ชุ่มช้ืน เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดล้าพูน 
(2 กิจกรรมย่อย)

1,550,000 ศูนย์ป่าไม้ล าพูน 
ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูน

 3.1.1 ก่อสร้างฝายถาวร ในพ้ืนท่ีโครงการป่าชุมชนท่ี
ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จ้านวน 10 แห่ง

750,000 ศูนย์ป่าไม้ล้าพูน

 3.1.2 ก่อสร้างแนวกันไฟแบบป่าเปียก ในพ้ืนท่ีโครงการ
ป่าชุมชนท่ีได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จ้านวน
 10 แห่ง

800,000 ศูนย์ป่าไม้ล้าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จ านวน
 1 โครงการ)

1,237,400

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและ
การลงทุน

1,237,400

4  โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม หริภุญไชย
สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (2 กิจกรรม)

1,237,400 1,237,400

4.1  กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การตลาด (1 กิจกรรมย่อย)

211,900

 4.1.1 การเพ่ิมศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการท่ีได้รับการ
พัฒนาด้านการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและได้รับการ
ส่งเสริมด้านการตลาด

211,900  สนง.พัฒนาชุมชน
 จ.ล้าพูน

4.2  กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมและขยาย
ช่องทางการตลาดสู่สากล (2 กิจกรรมย่อย)

1,025,500

  4.2.1 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ผู้ประกอบการส่ิงทอพ้ืนเมืองและหัตถอุตสาหกรรม 325,500

 สนง.พาณิชย์ 
จ.ล้าพูน

  4.2.2 กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลและขยาย
ตลาดสู่สากล

700,000  สนง.พาณิชย์ 
จ.ล้าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรสีเขียว 
(จ านวน 2 โครงการ)

4,357,200

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 4,357,200
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

5  โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสี
เขียว (1 กิจกรรม)

3,057,200 3,057,200

5.1 กิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาด
ในธุรกิจการเกษตรและอาหาร

3,057,200  สนง.พาณิชย์ 
จ.ล้าพูน

6  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (1 กิจกรรม)

1,300,000 1,300,000

6.1  กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดล้าพูน 
(มี 3 กิจกรรมย่อย)

1,300,000 ส านักงานจังหวัด
ล าพูน,สนง.

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูน

 6.1.1 ค่าจ้างเหมาการจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ.2564

600,000 ส านักงานจังหวัด
ล าพูน

 6.1.2 ค่าจ้างเหมาการจัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

200,000 ส านักงานจังหวัด
ล าพูน

 6.1.3 ค่าจ้างเหมาการจัดท้าสวนพฤกษาศาสตร์เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพ้ืนถ่ินของจังหวัด
ล้าพูน

500,000 ส านักงานจังหวัด
ล าพูน,ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทาง
แห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
(จ านวน 1 โครงการ)

60,675,600

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และบริการ

60,675,600

7 โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
(4 กิจกรรม)

5,675,600 55,000,000 60,675,600

7.1  กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและการอ้านวยความ
สะดวก (2 กิจกรรมย่อย)

55,000,000 55,000,000
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

 7.1.1 ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ล้ี –ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.
31+875 - กม.35+000

45,000,000 แขวงทางหลวง
ล าพูน

 7.1.2 อ้านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
 1087 ตอน ล้ี –ก้อทุ่งระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 
(เป็นช่วงๆ)

10,000,000 แขวงทางหลวง
ล าพูน

7.2  กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเท่ียว
ชุมชน

525,600 สนง.การ
ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดล้าพูน
7.3  กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว

และของท่ีระลึก (2 กิจกรรมย่อย)
1,450,000

 7.3.1 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี
สรงน้้าพระธาตุหริภุญชัย

750,000 สนง.วัฒนธรรม 
จ.ล้าพูน

 7.3.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี
สลากย้อมหน่ึงเดียวในโลก

700,000 สนง.วัฒนธรรม 
จ.ล้าพูน

7.4  กิจกรรมการพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์
 (มี 1 กิจกรรมย่อย)

3,700,000

 7.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัด
ล้าพูน (2 กิจกรรมย่อย)

3,700,000

   7.4.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวภายในพ้ืนท่ีจังหวัด
ล้าพูน

2,000,000  สนง.พัฒนาชุมชน
 จ.ล้าพูน

   7.4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดล้าพูน
ในห้วงฤดูท่องเท่ียว

1,700,000 สนง.การ
ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดล้าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
(จ านวน 2 โครงการ)

74,410,000

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม 74,410,000

8  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
จังหวัดล าพูน (จ านวน 1 กิจกรรม)

1,410,000 1,410,000
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

8.1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และ
ผู้สูงอายุ (1 กิจกรรมย่อย)

1,410,000

8.1.1 Safety Zone ส้าหรับเด็กและเยาวชน 
(มี 4 กิจกรรมย่อย)

1,410,000

  8.1.1.1 กิจกรรมการขับเคล่ือนในสถานศึกษา 250,000 สนง.ศึกษาธิการ 
จ.ล้าพูน

  8.1.1.2 กิจกรรมการขับเคล่ือนในสถานประกอบการ 200,000  สนง.แรงงาน
จ.ล้าพูน

  8.1.1.3 กิจกรรมการขับเคล่ือนชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

460,000 ท่ีท้าการปกครอง 
จ.ล้าพูน

  8.1.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดวันมหกรรมล้าพูนรวม
พลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE และการเข้าร่วม
กิจกรรมกับส่วนกลาง

500,000  สนง.สาธารณสุข
 จ.ล้าพูน

9  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดล าพูน 
(5 กิจกรรม)

73,000,000 73,000,000

9.1  กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 
ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ต้าบลทาสบเส้า อ้าเภอแม่ทา,
ต้าบลศรีบัวบาน ต้าบลป่าสัก อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน

20,000,000 แขวงทางหลวง
ล้าพูน

9.2  บ้ารุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้้าท่วมทาง 
ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ต้าบล
อุโมงค์ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน

5,000,000 แขวงทางหลวง
ล้าพูน

9.3 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 
1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ต้าบลบ้านกลาง ต้าบล
มะเขือแจ้ อ้าเภอเมือง, ต้าบลบ้านธิ ต้าบลห้วยหยาบ 
อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน

30,000,000 แขวงทางหลวง
ล้าพูน

9.4  กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
 1156 ตอน สบทา - ท่าล่ี ต้าบลปากบ่อง ต้าบลน้้าดิบ 
อ้าเภอป่าซาง, ต้าบลวังผาง อ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด
ล้าพูน

10,000,000 แขวงทางหลวง
ล้าพูน
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

9.5  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท
สายลพ.2031 - บ้านใหม่ อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน

8,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทล้าพูน

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ

9,000,000 9,000,000

9 โครงการ (20 กิจกรรมย่อย) 
1 แผนบริหารงานจังหวัด

25,996,000 159,550,000 185,546,000

 ร้อยละของ งปม. 85.99

 หมายเหตุ ช่องงบด้าเนินงาน วงเงิน 25,996,000.-  มี 2 ส่วน คือ
 1. งบด าเนินงาน 16,996,000 9.16
 2. งบรายจ่ายอ่ืน 9,000,000 4.85


