
 งปม.ท่ีได้รับ  1.งบด ำเนินงำน 2.งบลงทุน 3.งบรำยจ่ำยอ่ืน

155,212,200 11,162,200 135,050,000 9,000,000

 ร้อยละ 7.19 87.01 5.80

ปี งปม. 2564  ปี งปม. 2565 ลด ร้อยละ

185,546,000 155,212,200 30,333,800 19.54

สรุปภำพรวมงบประมำณตำมแผนปฎิบัติรำชกำรจังหวัดล ำพูน

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

สรุปภำพรวมงบประมำณ

เปรียบเทียบงบประมำณ ปี 2564 และ 2565

1. งบ
ด ำเนินงำน

2. งบลงทุน

3. งบรำยจ่ำยอื่น

จ ำแนกประเภทงบรำยจ่ำย



ท่ี ประเด็นยุทธศำสตร์
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

ร้อยละ

1   เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 7 78,022,400 50.27
2   เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 2 1,900,000 1.22
3   เมืองเกษตรสีเขียว 3 3,289,800 2.12
4   เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียว

  เชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม
1 3,000,000 1.93

5   เมืองแห่งคุณภำพชีวิต 5 60,000,000 38.66
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 9,000,000 5.80

รวมท้ังส้ิน 18 155,212,200 100

ท่ี ผลผลิต 
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

ร้อยละ

1   กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน 2 1,900,000 1.22
2   กำรพัฒนำด้ำนเกษตร 3 3,289,800 2.12
3   กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียวและบริกำร 1 3,000,000 1.93
4   กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

 (รวมค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำนจังหวัด)
5 69,000,000 44.46

5   กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
  และส่ิงแวดล้อม

7 78,022,400 50.27

รวมท้ังส้ิน 18 155,212,200 100

จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 

จ ำแนกตำมผลผลิตของส ำนักงบประมำณ 

สรุปบัญชีงบหน้ำโครงกำรตำมแผนปฎิบัติรำชกำรจังหวัดล ำพูน

เพ่ือประกอบกำรช้ีแจงงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์และผลผลิต



เมืองท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

50%

เมืองหัตถ นวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ 

1%
เมืองเกษตรสีเขียว 

2%

เมืองจุดหมำยปลำยทำง
แห่งกำรท่องเท่ียว
เชิงประสบกำรณ์

วัฒนธรรม
2%

เมืองแห่งคุณภำพชีวิต 
39%

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนจังหวัดแบบ

บูรณำกำร
6%

กำรพัฒนำด้ำน
อุตสำหกรรม กำรค้ำและ

กำรลงทุน 
1%

กำรพัฒนำด้ำนเกษตร
2%

กำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเท่ียวและบริกำร

2%

กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
(รวมค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรงำน

จังหวัด)
45%

กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม
50%
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  งบประมำณ 155,212,200  บำท 16-ต.ค.-64

งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(จ ำนวน 7 โครงกำร)

2,972,400 75,050,000 78,022,400

 ผลผลิต : โครงกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

1  โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควัน
และไฟป่ำจังหวัดล ำพูน ปี 2565 (2 กิจกรรมย่อย)

2,972,400 2,972,400

 (1) กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่าน
กลไกการส่ือสาร

306,000 306,000  สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม 

จ.ล าพูน

 (2) กิจกรรมเฝ้าระวัง ลาดตระเวน เพ่ือลดการเกิดหมอก
ควันและไฟป่าในพ้ืนท่ีเส่ียง

2,666,400 2,666,400  สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม 

จ.ล าพูน

2  โครงกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้ำงควำมชุ่มช้ืน
ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนท่ีป่ำชุมชนจังหวัดล ำพูน
(1 กิจกรรม)

2,050,000 2,050,000 ศูนย์ป่าไม้ล าพูน

 (1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างความชุ่มช้ืน
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีป่าชุมชน 
 (3 กิจกรรมย่อย)

    (1.1) ก่อสร้างฝายถาวร จ านวน 10 ชุมชน 750,000 750,000

    (1.2) จัดท าแนวกันไฟป่าเปียกด าเนินการในพ้ืนท่ี 10 
ชุมชน

800,000 800,000

    (1.3) ก่อสร้างฝายผสมผสาน จ านวน 10 ชุมชน 500,000 500,000

3  โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำทำ
บ้ำนทำดง หมู่ท่ี 13 ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแม่ทำ 
จังหวัดล ำพูน ควำมยำว 375 เมตร

15,000,000 15,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดล าพูน

บัญชีโครงกำร
ตำมแผนปฎิบัติรำชกำรจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 
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งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 

4  โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำล้ี 
บ้ำนดงฤำษี หมู่ท่ี 8 ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
จังหวัดล ำพูน ควำมยำว 525 เมตร

16,000,000 16,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดล าพูน

5  โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำล้ี
บ้ำนชีวิตใหม่ หมู่ท่ี 5 ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอล้ี 
จังหวัดล ำพูน ควำมยำว 475 เมตร

12,000,000 12,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดล าพูน

6  โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำธิ 
บ้ำนใหม่กำดเหนือ หมู่ท่ี 20 ต ำบลบ้ำนธิ 
อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน ควำมยำว 400 เมตร

16,000,000 16,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดล าพูน

7  โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ำทำ 
บ้ำนทำศำลำ หมู่ท่ี 3 ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแม่ทำ 
จังหวัดล ำพูน ควำมยำว 350 เมตร

14,000,000 14,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดล าพูน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 
(จ ำนวน 2 โครงกำร)

1,900,000 0 1,900,000

 ผลผลิต: โครงกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม 
กำรค้ำและกำรลงทุน

8  โครงกำรพัฒนำหัตถ อุตสำหกรรมหริภุญไชย
สู่นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ (1 กิจกรรมย่อย)

500,000 500,000

 (1) กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถสร้างสรรค์

500,000 500,000  สนง.อุตสาหกรรม 
จ.ล าพูน

9  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
3-5 ดำว จังหวัดล ำพูน (2 กิจกรรมย่อย)

1,400,000 1,400,000 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

 (1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์
 OTOP 3 - 5 ดาว

200,000 200,000

 (2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว

1,200,000 1,200,000
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งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรกรสีเขียว
(จ ำนวน 3 โครงกำร)

3,289,800 0 3,289,800

 ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำด้ำนเกษตร

10  โครงกำรยกระดับและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพ่ือควำมม่ันคง
ทำงด้ำนอำหำรและยกระดับคุณภำพชีวิตคนล ำพูน
(1 กิจกรรม)

1,260,800 1,260,800

 (1) การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัด
ล าพูน

1,260,800 1,260,800  สนง.เกษตร
จ.ล าพูน

11  โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเกษตรปลอดภัยเพ่ือ
ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์และเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด (3 
กิจกรรมย่อย)

1,323,200 1,323,200 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

 (1) กิจกรรมทบทวนและประเมินศักยภาพ
ของกลุ่มอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

150,000 150,000

 (2) กิจกรรมการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์

173,200 173,200

 (3) กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์

1,000,000 1,000,000

12  โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ

705,800 705,800 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดล าพูน

 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 เมืองจุดมุ่งหมำยปลำยทำงแห่งกำร
ท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์
(จ ำนวน 1 โครงกำร)

3,000,000 0 3,000,000

 ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว
และบริกำร

13  โครงกำรล ำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์สู่เศรษฐกิจ
สรรสร้ำงสู่ควำมม่ันคงและย่ังยืน 
(1 กิจกรรมย่อย)

3,000,000 3,000,000 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

 (1) กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินของชาติพันธ์ุ

3,000,000 3,000,000
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งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภำพชีวิต
(จ ำนวน 5 โครงกำร)

60,000,000 60,000,000

 ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำด้ำนสังคม

14  โครงกำรยกระดับควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยกขนำด
ใหญ่ ทำงหลวงหมำยเลข 11 ตอน ขุนตำน -อุโมงค์ 
ระหว่ำง กม.534+464 - กม.535+674 ระยะทำงรวม 
1.210 กิโลเมตร ต ำบลเหมืองง่ำ อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน

40,000,000 40,000,000  แขวงทางหลวง
ล าพูน

15 โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำง
หลวงหมำยเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอนขุนตำน - 
อุโมงค์ ระหว่ำง กม.500+307 - กม.527+000 (เป็น
ช่วงๆ) ต ำบลศรีบัวบำน ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน
 จังหวัดล ำพูน

5,000,000 5,000,000  แขวงทางหลวง
ล าพูน

16  โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนนงำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ทำงหลวงหมำยเลข 106 ตอนท่ำจักร - อุโมงค์ ระหว่ำง
 กม.160+085-กม.167+204 (เป็นช่วงๆ) ต ำบลอุโมงค์
 อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

5,000,000 5,000,000  แขวงทางหลวง
ล าพูน

17  โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทำงถนน งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงหลวง
หมำยเลข 1030 ตอน ป่ำเห็ว - ริมปิง ระหว่ำง กม.
0+000 - กม.12+516 (เป็นช่วงๆ) ต ำบลประตูป่ำ 
ต ำบลริมปิง ต ำบลหนองช่ำงคืน อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน

5,000,000 5,000,000  แขวงทางหลวง
ล าพูน

18  โครงกำรบ ำรุงรักษำทำงหลวงงำนแก้ไขและป้องกันน้ ำ
ท่วม ทำงหลวงหมำยเลข 1033 ตอนแม่ทำ-ท่ำจักร 
ระหว่ำง กม.29+725 - กม.30+560 (เป็นช่วงๆ) 
ควำมยำว 799 เมตร ต ำบลบ้ำนแป้น อ ำเภอเมือง
ล ำพูน จังหวัดล ำพูน

5,000,000 5,000,000  แขวงทางหลวง
ล าพูน
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งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัด
แบบบูรณำกำร

9,000,000 9,000,000

18 โครงกำร (11 กิจกรรมย่อย) 
1 แผนบริหำรงำนจังหวัด

20,162,200 135,050,000 155,212,200

 ร้อยละของ งปม. 13 87
 หมำยเหตุ ช่องงบด ำเนินงำน วงเงิน 20,162,200.- มี 2 ส่วน คือ
 1. งบด ำเนินงำน 11,162,200
 2. งบรำยจ่ำยอ่ืน 9,000,000
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  งบประมำณ 117,555,600  บำท 16-ต.ค.-64

งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(จ ำนวน 4 โครงกำร)

5,676,100 0 5,676,100

 ผลผลิต : โครงกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

1  โครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือกำรพัฒนำสู่เมืองท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

1,000,000 1,000,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 
จ.ล าพูน

2  โครงกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือสร้ำงมูลค่ำและควำมย่ังยืน
ของชุมชน (2 กิจกรรมย่อย)

3,081,100 3,081,100 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 
จ.ล าพูน

 (1) กิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในระดับพ้ืนท่ี 
เพ่ือต่อยอดทุนการพัฒนาอย่างย่ังยืน

2,365,600 2,365,600

 (2) กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี

715,500 715,500

3  โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำน
เพ่ือลดหมอกควันจังหวัดล ำพูน

196,500 196,500 สนง.พลังงานจังหวัด
ล าพูน

4  โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่สถำนศึกษำ
ในกระบวนกำรแก้ปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน

1,398,500 1,398,500 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดล าพูน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 
(จ ำนวน 1 โครงกำร)

4,000,000 0 4,000,000

 ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม กำรค้ำ
และกำรลงทุน

5  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
3-5 ดำว จังหวัดล ำพูน (1 กิจกรรมย่อย)

4,000,000 4,000,000 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

 (1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
 OTOP 3-5 ดาว

4,000,000 4,000,000

ร่ำง บัญชีโครงกำรส ำรอง
ตำมแผนปฎิบัติรำชกำรจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 
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งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรกรสีเขียว
(จ ำนวน 4 โครงกำร)

6,879,000 6,522,500 13,401,500

 ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำด้ำนเกษตร

6  โครงกำรยกระดับและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพ่ือควำมม่ันคงทำงด้ำน
อำหำรและยกระดับคุณภำพชีวิตคนล ำพูน (5 
กิจกรรม)

5,529,000 5,529,000

 (1) โครงการแปลงสาธิตการท าเกษตรปลอดภัย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะกระเป๋าพลังงาน
แสงอาทิตย์อเนกประสงค์

2,093,500 2,093,500 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีล าพูน

 (2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นทายาทเกษตรกร และ 
Young  Smart farmer

1,356,900 1,356,900 ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าพูน

 (3) โครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพ่ิมรายได้เกษตรกร 1,000,000 1,000,000 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 
8 จังหวัดล าพูน

 (4) โครงการการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าแบบเคล่ือนท่ี (Mobile
 Hatchery)

568,600 568,600 ส านักงานประมง
จังหวัดล าพูน

 (5) โครงการสร้างการรับรู้เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจังหวัดล าพูน

510,000 510,000 ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดล าพูน

7  โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเกษตรปลอดภัย
เพ่ือยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์
และเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด (3 กิจกรรมย่อย)

1,350,000 1,350,000 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

 (1) กิจกรรมทบทวนและประเมินศักยภาพ
ของกลุ่มอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

150,000 150,000

 (2) กิจกรรมการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

200,000 200,000

 (3) กิจกรรมสนับสนุนการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์

1,000,000 1,000,000

8  โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงโรงเรือนหลังคำพลำสติก
เพ่ือกำรผลิตผักปลอดภัย

3,220,700 3,220,700 สนง.เกษตรจังหวัด
ล าพูน/ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงพระ

บาทห้วยต้ม
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งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 

9  โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรคัดบรรจุผลผลิต 3,301,800 3,301,800 สนง.เกษตรจังหวัด
ล าพูน/ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงพระ

บาทห้วยต้ม

 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 เมืองจุดมุ่งหมำยปลำยทำงแห่ง
กำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์
(จ ำนวน 2 โครงกำร)

29,485,400 62,062,600 91,548,000

 ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว
และบริกำร

10  โครงกำรล ำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์สู่
เศรษฐกิจสรรสร้ำงสู่ควำมม่ันคงและย่ังยืน 
(4 กิจกรรมย่อย)

4,000,000 4,000,000 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

 (1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวในชุมชน “บวร On Tour”

1,000,000 1,000,000

 (2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรม

2,000,000 2,000,000

 (3) กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

1,000,000 1,000,000

11  โครงกำรยกระดับกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
(6 กิจกรรม)

25,485,400 62,062,600 87,548,000

 (1) โครงกำรพัฒนำ Brand DNA 
จังหวัดล ำพูน (3 กิจกรรมย่อย)

9,869,400 9,869,400 ส านักงานจังหวัด
ล าพูน/สนง.การ

ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดล าพูน 

/สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 (1.1) กิจกรรมศึกษาและการจัดการองค์ความรู้ DNA
 จังหวัดล าพูน

2,840,000 2,840,000

 (1.2) กิจกรรมขับเคล่ือนและพัฒนากลไก
ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
ด้านท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน

3,170,000 3,170,000
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งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 

 (1.3) กิจกรรมการผลิตส่ือสร้างสรรค์และการ
ประชาสัมพันธ์

3,859,400 3,859,400

 (2) โครงกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเท่ียวชุมชนเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวหลักของพ้ืนท่ี

2,000,000 2,000,000  สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬา จ.ล าพูน

  (2.1) กิจกรรมออกแบบและจัดท าเส้นทางการ
ท่องเท่ียวชุมชนเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักของจังหวัด
ล าพูน

657,000 657,000

  (2.2) กิจกรรมออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 1,343,000 1,343,000

 (3) โครงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิง
สร้ำงสรรค์ เพ่ือรองรับควำมปกติรูปแบบใหม่ 
(New Normal) (3 กิจกรรมย่อย)

2,000,000 2,000,000  สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬา จ.ล าพูน

  (3.1) กิจกรรมพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพ่ือเข้าร่วมหรือ
มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัด
ล าพูนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียว

700,000 700,000

  (3.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนท่ีเป็นแหล่งผลิต
สินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมประเพณี

350,000 350,000

  (3.3) กิจกรรมออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประเพณีท่ีส าคัญ รวมถึงช่องทางท่องเท่ียว
ออนไลน์ แพ็กเกจท่องเท่ียว ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์
และส่ือออนไลน์

950,000 950,000

 (4) โครงกำรส่งเสริมหมู่บ้ำนท่องเท่ียวชุมชน 
(5 กิจกรรมย่อย)

11,616,000 11,616,000 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

 (4.1) กิจกรรมทบทวนและประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน
ท่องเท่ียว 8 หมู่บ้าน ในรูปแบบ Work Shop

216,000 216,000

  (4.2) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้หมู่บ้านท่องเท่ียว 3,600,000 3,600,000

  (4.3) กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ ในหมู่บ้านท่องเท่ียว

2,000,000 2,000,000
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งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 

 (4.4) กิจกรรมส ารวจและออกแบบเส้นทางและกิจกรรม
ในหมู่บ้านท่องเท่ียว พร้อมท าเอกสารคู่มือเส้นทางการ
ท่องเท่ียว

800,000 800,000

 (4.5) กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์/การสร้าง
เครือข่าย/เจรจาธุรกิจและแสดงศักยภาพของหมู่บ้าน
ท่องเท่ียว

5,000,000 5,000,000

 (5) โครงกำรยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิมประสิทธิภำพ
ทำงหลวงทำงหลวงหมำยเลข 1087 ตอน ล้ี-ก้อทุ่ง 
ระหว่ำง กม.35+000-กม.37+100

40,000,000 40,000,000  แขวงทางหลวงล าพูน

 (6) โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำยใน
เขตเมืองเก่ำล ำพูน (4 กิจกรรมย่อย)

22,062,600 22,062,600 อ าเภอเมืองล าพูน/
เทศบาลเมืองล าพูน

 (6.1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
จัดระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี (เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว
ระยะท่ี 1 ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์)

4,639,000 4,639,000

 (6.2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าล าพูน 
จัดระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี (เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว
ระยะท่ี 2 ถนนเลียบตล่ิงริมแม่น้ ากวง)

5,513,600 5,513,600

 (6.3) โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญราษฎร-
ปรับปรุงทางเท้าถนนเจริญราษฎร์ ต้ังแต่บริเวณแยก
ประตูช้างสีถึงสุดเขตเทศบาลเมืองล าพูน

8,590,000 8,590,000

 (6.4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้า คสล.ถนน
รอบเมืองในเทศบาลเมืองล าพูน

3,320,000 3,320,000

 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภำพชีวิต
(จ ำนวน 2 โครงกำร)

2,930,000 2,930,000

 ผลผลิต : โครงกำรพัฒนำด้ำนสังคม

12  โครงกำรเพ่ิมศักยภำพประชำชนชุมชนและ
เยำวชนจังหวัดล ำพูน ม่ันคง พอเพียง จิตอำสำรัก
สถำบันฯ (2 กิจกรรมย่อย)

1,866,000 1,866,000  กอ.รมน. 
จังหวัดล าพูน

 (1) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพประชาชนชุมชนและ
เยาวชนจังหวัดล าพูน ม่ันคง พอเพียง จิตอาสารัก
สถาบันฯ

770,000 770,000
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งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ท่ี  โครงกำร  งบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร 

 (2) กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ม่ันคง รู้รักสามัคคี
ประชาธิปไตย จิตอาสา

1,096,000 1,096,000

13  โครงกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนภำยใต้อัต
ลักษณ์ล ำพูน (5 กิจกรรมย่อย)

1,064,000 1,064,000  สนง.แรงงานจังหวัด
ล าพูน

 (1) กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

48,000 48,000

 (2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอก
ระบบให้มีรายได้ท่ีม่ันคง

285,000 285,000

 (3) กิจกรรมส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพ
เสริมให้เหมาะสมตามความต้องการ
ของชุมชน

435,000 435,000

 (4) กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ

186,000 186,000

 (5) กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 110,000 110,000

13 โครงกำร ( กิจกรรม) 
48,970,500 68,585,100 117,555,600

 ร้อยละของ งปม. 42 58
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