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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเลย
ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1 พัฒนาศักยภาพแรงงานและผูป้ ระกอบการด้วย Digital Technology 4.0
1 พัฒนาศักยภาพแรงงานและผูป้ ระกอบกิจการด้วยมาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติ
2 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ ปรับเปลีย่ นทักษะ (Re-skill) รองรับการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีของ
2 พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0
1 พัฒนากลุม่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนโดยตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย ( LOEI The Best)
3 สนับสนุ นเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิตเชิงสร้างสรรค์
1 การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบและรูปแบบการเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าวด้วยวิถเี กษตรและอาหารปลอดภัย เพือ่
ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูม่ าตรฐานอินทรียอ์ ย่างเป็ นระบบ (Green economy)
1 ปลูกผักอินทรียใ์ นโรงเรือน อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารปลอดภัยสูม่ าตรฐานอินทรีย ์
2 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
1 ระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านฟากเลย ตาบลแก่งศรีภมู ิ อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
2 ระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านแก่งศรีภมู ิ ตาบลแก่งศรีภมู ิ อาเภอภูหลวง
3 ระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านอุ่มมะนาว ตาบลหนองคัน อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
4 ระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านปากปวน 2 ตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
5 ระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านห้วยหอม ตาบลหนองคัน อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
6 ระบบส่งนา้ สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าบ้านหนองเขียด ตาบลภูหอ อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
3 ส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร
1 การพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนเพือ่ แข่งขันสูม่ าตรฐานสากล
2 เทคโนโลยีการจัดการแมลงหวีข่ าวและโรครากเน่า-โคนเน่าของคริสต์มาส
3 งานมหกรรมของดีทท่ี า่ ลี่ ส่งเสริมช่องทางการตลาดและจาหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนเมืองชายแดน
ผลผลิต:โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
1 ยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนอง
2 ยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคก
2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
1 ยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติและเชิงเกษตรในพื้นทีต่ าบลนา้ หมาน,เสี้ยว,กกทอง,ชัยพฤกษ์และนา้
2 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วกลุม่ ไม้ดอกไม้ประดับบ้านหนองบง ตาบลหนองบัว อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
3 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยว
1 โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วจังหวัดเลย
2 สายนา้ สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แห่งชีวติ
3 ภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม

งบประมาณ
199,411,300
199,411,300
2,011,500
411,500
163,300
248,200
800,000
800,000
800,000
800,000
63,465,900
1,189,900
489,900
700,000
60,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,276,000
1,200,900
245,100
830,000
42,817,900
30,000,000
15,000,000
15,000,000
1,700,000
1,000,000
700,000
6,330,000
1,630,000
2,000,000
1,500,000
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แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
4 จัดงานเทศกาลหุน่ ฟาง จังหวัดเลย
4 โครงการอนุ รกั ษ์วฒั นธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
1 จัดงานประเพณี บญ
ุ หลวงและการละเล่นผีตาโขน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2 จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
3 จัดงานและส่งเสริมประเพณี แห่ตน้ ดอกไม้วัดศรีโพธิ์ชยั ตาบลแสงภา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
4 งานประเพณี แห่ตน้ ดอกไม้ ตาบลอาฮี-นา้ ทูน อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
5 โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูคร่าวสวย อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
6 หนึ่งร้อยสิบสองปี วิถเี ชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชา ภูมปิ ญั ญาและวัฒนธรรม
ผลผลิต:โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สงั คม
1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิต
1 ซ่อมผิวทาง สาย ลย.3019 แยก ทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านท่าสะอาด อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
2 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย ลย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2108 – บ้านห้วยผักกูด อาเภอปากชม
3 ยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2473 ตอน ควบคุม 0100 ตอน
4 ยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน ควบคุม 0100 ตอน
5 อานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสีย่ งอันตราย สาย ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 –
2 เสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย
1 การพัฒนาชนบทเชิงพื้นทีป่ ระยุกต์ตามแนวพระราชดาริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ขยายผลโครงการอัน
2 แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นทีอ่ นั เนื่องมาจากภัยพิบตั ิ คูกาหนดทิศทางช้างป่ า
3 อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาผ้าทอพื้นเมืองเทิดพระเกียรติบา้ นหมากแข้ง หมูท่ ่ี 4 ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย
4 อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช เนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
5 เสริมสร้างนวัตกรรมการจัดทากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากภูมปิ ญั ญาชาวบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจ
3 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต:โครงการเสริมสร้างความมัน่ คง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ ของประชาชน
1 ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1 ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเลย ปี 2564
2 อบรมและปฏิบตั กิ ารด้านการข่าวเฝ้ าระวังยาเสพติด
2 เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่ คงกับประเทศเพื่อนบ้าน
1 การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์
3 เสริมสร้างศักยภาพและภูมิคมุ ้ กันของคนและชุมชน
1 พัฒนาศักยภาพชุมชน และสร้างจิตสานึกในการป้ องกันอุบตั ภิ ยั ในพื้นทีช่ มุ ชน/หมูบ่ า้ น
2 พัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ ้าน และกองกาลังประจาถิน่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณ
1,200,000
4,787,900
1,200,000
340,000
900,000
260,000
87,900
2,000,000
87,255,800
69,800,000
9,950,000
9,850,000
15,000,000
15,000,000
20,000,000
7,455,800
3,500,000
2,184,000
465,000
492,200
814,600
10,000,000
10,000,000
3,860,200
1,440,300
1,000,000
440,300
900,000
900,000
1,519,900
1,000,000
519,900
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สนง.พัฒนาฝี มอื แรงงานจังหวัดเลย
สนง.พัฒนาฝี มอื แรงงานจังหวัดเลย
สนง.พาณิชย์จงั หวัดเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทีท่ าการปกครองอาเภอท่าลี่
สนง.เกษตรจังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย
โครงการชลประทานเลย
โครงการชลประทานเลย
โครงการชลประทานเลย
โครงการชลประทานเลย
โครงการชลประทานเลย
สนง.เกษตรจังหวัดเลย
ศูนย์วจิ ยั พืชสวนเลย
ทีท่ าการปกครองอาเภอท่าลี่

แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
ทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองเลย
ทีท่ าการปกครองอาเภอภูเรือ
สานักงานจังหวัดเลย/ส่วนราชการที่
ทีท่ าการปกครองอาเภอปากชม
ทีท่ าการปกครองอาเภอภูเรือ
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ทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองเลย
ทีท่ าการปกครองอาเภอด่านซ้าย
ทีท่ าการปกครองอาเภอด่านซ้าย
ทีท่ าการปกครองอาเภอนาแห้ว
ทีท่ าการปกครองอาเภอท่าลี่
ทีท่ าการปกครองอาเภอนาด้วง
ทีท่ าการปกครองอาเภอเชียงคาน

แขวงทางหลวงชนบทเลย
แขวงทางหลวงชนบทเลย
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แขวงทางหลวงชนบทเลย
สานักงานจังหวัดเลย/ส่วนราชการที่
ทีท่ าปกครองอาเภอภูหลวง
ทีท่ าการปกครองอาเภอด่านซ้าย
ทีท่ าการปกครองอาเภอนาด้วง
สนง.พัฒนาสังคมและความมันคงของ
่
จังหวัดเลย

สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย
ศอ.ปส.จ.เลย
สานักงานจังหวัดเลย/ส่วนราชการที่
ทีท่ าการปกครองจังหวัดเลย
ทีท่ าการปกครองจังหวัดเลย

