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  งบประมาณ 153,785,900  บาท

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(จ านวน 3 โครงการ)

49,776,700

 ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

49,776,700

1 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

พัฒนาสู่เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2,046,100 2,046,100

กิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน (2 กิจกรรมย่อย)

2,046,100 2,046,100

 1) กิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ือลดหมอกควันและส่งเสริมฐานการพัฒนาจังหวัด

ล าพูน

1,497,100 สนง.

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

จ.ล าพูน

  2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน

เพ่ือลดโลกร้อนและหมอกควัน

549,000 สนง.พลังงาน 

จ.ล าพูน

2  โครงการล าพูนเมืองสะอาดอย่างย่ังยืน 1,140,600 1,140,600 สนง.

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

จ.ล าพูน

3  โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือป้องกัน

อุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดล าพูน 

(4 กิจกรรม)

46,590,000 46,590,000  

3.1  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ี

 บ้านหล่ายแก้ว หมู่ท่ี 1 ต าบลศรีเต้ีย อ าเภอ

บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

12,320,000 สนง.โยธาธิการและ

ผังเมือง 

จ.ล าพูน

3.2  ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ากวง 

บ้านเวียงยอง หมู่ท่ี 3 ต าบลเวียงยอง 

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

7,500,000 สนง.โยธาธิการและ

ผังเมือง 

จ.ล าพูน

3.3  ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ท่ี 

1 ต าบลท่าตุ้ม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน

22,750,000 สนง.โยธาธิการและ

ผังเมือง 

จ.ล าพูน

 บัญชีโครงการ

ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 งบประมาณท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 



2

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

3.4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าล้ีบ้านป่าพลู หมู่ท่ี 2 

ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

4,020,000 สนง.โยธาธิการและ

ผังเมือง 

จ.ล าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

(จ านวน 1 โครงการ)

2,802,100

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า

และการลงทุน

2,802,100

4  โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม 

สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (4 กิจกรรม)

2,802,100 2,802,100

4.1   กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน (2 กิจกรรมย่อย)

1,069,000  สนง.พัฒนาชุมชน 

จ.ล าพูน

 (1) จัดเวทีทบทวนความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน

ท่องเท่ียว ทบทวนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่

ผู้ประกอบการและกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน 8 หมู่บ้านๆ ละ 

ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม จ านวน 

2 วัน

947,000

 (2) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสนอผลงานการ

พัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและน าเสนอผลการพัฒนา/

วิพากษ์และทดสอบตลาดระดับจังหวัด ตัวแทน

หมู่บ้านๆ ละ 5 คน จ านวน 2 วัน

122,000

4.2   กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

449,500  สนง.อุตสาหกรรม 

จ.ล าพูน

4.3  กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าส่ิงทอพ้ืนเมืองด้วยนวัตกรรม 983,600  สนง.พาณิชย์ 

จ.ล าพูน

4.4  กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานผ้าฝ้าย "แต่งสี

อวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง"

300,000 อ.ป่าซาง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรสีเขียว 

(จ านวน 1 โครงการ)

1,721,300

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 1,721,300

5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (4 กิจกรรม)

1,721,300 1,721,300
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืน

จังหวัดล าพูน  (ถ่ายทอดความรู้กระบวนการท า

เกษตรกรรมย่ังยืน การรับรองมาตรฐาน ระบบ PGS 

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน)

239,000  สนง.เกษตรและ

สหกรณ์ จ.ล าพูน

5.2  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตล าไยคุณภาพ

890,200  สนง.เกษตร 

จ.ล าพูน

5.3  กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย

และได้มาตรฐาน

324,100  สนง.เกษตร 

จ.ล าพูน

5.4  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง

และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดล าพูน

268,000  สนง.สาธารณสุข 

จ.ล าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทาง

แห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

(จ านวน 1 โครงการ)

40,200,000

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

และบริการ

40,200,000

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัด

ล าพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา 

(4 กิจกรรม)

15,200,000 25,000,000 40,200,000

6.1  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรม

ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว 

(2 กิจกรรมย่อย)

2,700,000 2,700,000

  6.1.1 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี

สรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย

1,500,000 สนง.วัฒนธรรม 

จ.ล าพูน/ ส านักงาน

จังหวัด

 6.1.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี

สลากย้อมหน่ึงเดียวในโลก

1,200,000 สนง.วัฒนธรรม 

จ.ล าพูน

6.2 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับ

การท่องเท่ียว บูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่า

ล าพูน (2 กิจกรรมย่อย)

10,500,000 10,500,000
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

 6.2.1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟ 

(ย้อมเมือง) ในเขตเมืองเก่าล าพูน เพ่ือเสริมสร้าง

บรรยากาศและสนับสนุนการท่องเท่ียว

5,500,000 ส านักงานจังหวัด

ล าพูน

 6.2.2 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม เสน่ห์สีสันแห่งล าพูน 5,000,000 ส านักงานจังหวัด

ล าพูน

6.3  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

จังหวัดล าพูน

2,000,000 2,000,000

 6.3.1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียวผ่านส่ือป้ายในสนามบินเชียงใหม่

2,000,000 ส านักงานจังหวัด

ล าพูน

6.4  กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเท่ียว 25,000,000 25,000,000

 6.4.1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอนห้วยหญ้าไซ

 - ล้ี โดยการขยายผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 

4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง 

กม.46+960 - กม.47+720 ระยะทาง 760 เมตร

15,000,000  แขวงทางหลวงล าพูน

 6.4.2 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ล้ี - ก้อทุ่ง

 โดยการขยายผิวจราจรจากเดิมกว้าง 6 เมตร เป็นทาง

หลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 9 เมตร ผิวทางแบบแอสฟัลต์

คอนกรีต ระหว่าง กม. 31+875 - กม. 37+100

10,000,000  แขวงทางหลวงล าพูน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 

(จ านวน 2 โครงการ)

50,285,800

 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม 50,285,800

7   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง

จังหวัดล าพูน (จ านวน 3 กิจกรรม)

3,285,800 3,285,800

7.1  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความม่ันคงให้แก่

ประชาชนและเยาวชนจังหวัดล าพูน

1,555,000  กอ.รมน.จังหวัด

ล าพูน

7.2  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เยาวชนและ

ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดล าพูน (มี 2 กิจกรรมย่อย)

803,900

(1) วัยรุ่น วัยใส มีวินัย ใส่ใจท าดี 596,700  สนง.พัฒนาสังคม

และความม่ันคงของ

มนุษย์ จ.ล าพูน



5

งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

(จัดมหกรรมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน)

207,200 สนง.สาธารณสุข

 จ.ล าพูน

7.3  กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายทางสังคมให้แก่ประชาชนจังหวัดล าพูน

926,900

  (1) สร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางสังคม

122,200 สนง.ยุติธรรม 

จ.ล าพูน

 (2) พัฒนาเครือข่ายแกนน าครอบครัวและแกนน าชุมชน

เฝ้าระวังเด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียง

109,700  สนง.คุมประพฤติ จ.

ล าพูน

 (3) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าว

255,000  สนง.จัดหางาน

 จ.ล าพูน

 (4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 300,000  สนง.จัดหางาน

 จ.ล าพูน

 (5) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าวและยาเสพติด (จ้างเหมาท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่)

140,000  สนง.จัดหางาน

 จ.ล าพูน

8   โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดล าพูน 

(4 กิจกรรม)

47,000,000 47,000,000

8.1 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายทาง ลพ 3017 

แยกทางหลวงหมายเลข 106-บ้านนาทราย อ าเภอล้ี 

จังหวัดล าพูน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด

เสียหาย ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร

9,000,000 แขวงทางหลวง

ชนบทล าพูน

8.2  ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย ลพ 4056 

แยกทางหลวงหมายเลข 1184 (กมท่ี 2+470) - บ้าน

ห้วยไฟ (โครงการพระราชด าริลุ่มน้ าแม่อาว) อ าเภอป่า

ซาง จังหวัดล าพูน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ี

ช ารุดเสียหาย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

8,000,000 แขวงทางหลวง

ชนบทล าพูน
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 

8.3  ขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนสันป่า

ฝ้าย - ห้วยไซ จังหวัดล าพูน จากเดิมกว้าง 2 ช่อง

จราจรทางหลวง กว้าง 9 เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่อง

จราจร กว้าง 12 เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ าใน

เขตทางหลวง เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง ระหว่าง กม.

4+100 - กม. 5+000  ระยะทาง 900 เมตร

15,000,000 แขวงทางหลวงล าพูน

8.4 เสริมผิวจราจรผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และ

ก่อสร้างอาคารระบายน้ าในเขตทางหลวงหมายเลข 

1189 ตอน ช่างเพ้ียน - บ้านธิ  จังหวัดล าพูน เพ่ือ

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง ระหว่าง กม. 8+305 - กม. 9+640

 ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร

15,000,000 แขวงทางหลวงล าพูน

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ

9,000,000 9,000,000

8 โครงการ (33 กิจกรรมย่อย) 

1 แผนบริหารงานจังหวัด
35,195,900 118,590,000 153,785,900

 ร้อยละของ งปม. 77.11

 หมายเหตุ ช่องงบด าเนินงาน วงเงิน 37,135,100.-  มี 2 ส่วน คือ

 1. งบด าเนินงาน 26,195,900 17.03

 2. งบรายจ่ายอ่ืน 9,000,000 5.85
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งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 


