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1  ผลผลิตท่ี 1 : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 21,084,100

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
(จ านวน 1 โครงการ งบ 21,084,100 บาท)

21,084,100

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์เพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่สากล (7 กิจกรรม งบ 21,084,100 บาท)

21,084,100  สนง.พัฒนาชุมชน จ.ล าพูน 
(เจ้าภาพหลัก)

 1.1 กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม 1,165,500  สนง.พัฒนาชุมชน จ.ล าพูน 

 1.2 กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 370,800 สนง.อุตสาหกรรม จ.ล าพูน

 1.3 กิจกรรมการพัฒนานักการตลาดและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
สร้างสรรค์สู่สากล

1,568,500 สนง.พาณิชย์ 
จ.ล าพูน

    (1.3.1) กิจกรรมการอบรมเพ่ือพัฒนานักการตลาดหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล 226,500

   (1.3.2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
และเช่ือมโยงการค้าระหว่างภูมิภาคและตลาดอาเซ่ียน/อาเซียน+6

1,342,000

 1.4 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 535,700 สนง.พาณิชย์ 
จ.ล าพูน

 1.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพช่างผ้าทอเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอสู่การ
รับรองมาตรฐานส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

945,200 สนง.พาณิชย์ 
จ.ล าพูน

 1.6 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิต และการประชาสัมพันธ์ตลาด
หัตถกรรมผ้าทอ

898,400  ท่ีท าการปกครองอ าเภอป่าซาง

 1.7 กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดล าพูน 15,600,000  สนง.พัฒนาชุมชน จ.ล าพูน

บัญชีโครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท)

งบประมาณ 200,459,000 บาท
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ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท)

2  ผลผลิตท่ี 2 : การพัฒนาด้านเกษตร 55,081,100

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองเกษตรสีเขียว  
(จ านวน 5 โครงการ งบ 55,081,100 บาท)

55,081,100

1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดล าพูน (4 กิจกรรม งบ 2,257,800 บาท)

2,257,800  สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
จ.ล าพูน 

(เจ้าภาพหลัก)

 (1.1) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานล าไย 1,160,800  สนง.เกษตร 
จ.ล าพูน

 (1.2) กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง 359,000  สนง.เกษตร 
จ.ล าพูน

 (1.3) กิจกรรมการขยายเครือข่ายเกษตรกรในการท าเกษตรปลอดภัยเพ่ือพัฒนาสู่
เกษตรอินทรีย์อย่างย่ังยืน

182,200 สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
จ.ล าพูน

 (1.4) กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ านมโคคุณภาพท่ีปลอดภัย 555,800  สนง.ปศุสัตว์ 
จ.ล าพูน

2.โครงการขับเคล่ือนขยายผลการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริด้านการเกษตร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5 กิจกรรม งบ 5,800,900 บาท)

5,800,900

 (2.1) กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ของจังหวัดล าพูน

2,949,000  ส านักงานจังหวัดล าพูน
(หน่วยงานหลัก)

 (2.2) กิจกรรมการพัฒนาและปรับระบบการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง 888,700  สนง.ปศุสัตว์ 
จ.ล าพูน

 (2.3) กิจกรรมการเล้ียงกบ 679,100  สนง.ประมง 
จ.ล าพูน

 (2.4) กิจกรรมการผลิตพืชพันธ์ุดี 944,900  ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช ท่ี 8 
จ.ล าพูน

 (2.5) กิจกรรมการส่งเสริมทางเลือกอาชีพการปลูกมะม่วง 339,200  สนง.เกษตร 
จ.ล าพูน



3

ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท)

3.โครงการจัดต้ังศูนย์สัมมาชีพชุมชน 
(2 กิจกรรม งบ 671,600 บาท)

671,600 สนง.พัฒนาชุมชน จ.ล าพูน

 (3.1) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนเป็นวิทยากรท้องถ่ิน 131,600

 (3.2) กิจกรรมการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรประจ าศูนย์
สัมมาชีพชุมชน

540,000

4.โครงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมล าไยอบแห้งเน้ือสี
ทองในจังหวัดล าพูน

2,020,000  สนง.อุตสาหกรรม 
จ.ล าพูน

5.โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการเกษตรจังหวัดล าพูน (4 กิจกรรม งบ 44,330,800 บาท)

44,330,800

 (5.1) กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอป่าซาง 
(จ านวน 2 กิจกรรมย่อย)

10,778,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอป่าซาง

 (5.1.1) ก่อสร้างตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลต าบลม่วงน้อย อ าเภอ
ป่าซาง เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร

3,278,000

 (5.1.2) วางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรบ้านร่องห้า หมู่ท่ี 4 บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 7 
และบ้านสารภีชัย หมู่ท่ี 12 ต าบลท่าตุ้ม อ าเภอป่าซาง วางท่อส่งน้ าขนาด 4 น้ิว 
ช้ัน 8.5 ชนิดปลายบาน จ านวน 1,850 ท่อน พร้อมอุปกรณ์

7,500,000

 (5.2) กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านโฮ่ง 
(จ านวน 1 กิจกรรมย่อย)

1,532,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านโฮ่ง

 (5.2.1) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองลุ่ม) ต าบลป่าพลู อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 550 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 250 เมตร

1,532,000
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ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท)

 (5.3) กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอทุ่งหัวช้าง
(จ านวน 14 กิจกรรมย่อย)

24,647,800 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอทุ่งหัวช้าง

 (5.3.1) จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง พ้ืนท่ีด าเนินการ จ านวน 16 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา

1,724,800

 (5.3.2) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กนาโฮ้ง บ้านหนองหลัก 
หมู่ท่ี 9 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร

1,994,000

 (5.3.3) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งใหม่ล่าง ตอน 2 
บ้านแม่ปันเด็ง หมู่ท่ี 6 ต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 
1 เมตร ยาว 270 เมตร  หนา 0.15 เมตร

1,032,000

 (5.3.4) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยท่าข้ามช้าง บ้านใหม่ หมู่ท่ี 6
 ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร  ลึก 1 เมตร 
ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,989,000

 (5.3.5) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองปู่ขิง บ้านห้วยไร่ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร

1,994,000

 (5.3.6) ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยหินฝน (ตอนท่ี 1) บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบล
ทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 90 เมตร ยาวเฉล่ีย 165 เมตร ลึกเฉล่ีย 
2.40 เมตร หรือปริมาณดินขุด 32,500 ลูกบาศก์เมตร

1,995,000

 (5.3.7) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยโป่ง บ้านป่าตึงงาม 
หมู่ท่ี 3 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร

1,994,000

 (5.3.8) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยมะเกลือ บ้านโป่งแดง หมู่ท่ี 
5 ต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

1,912,000
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ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท)

 (5.3.9) ปรับปรุงระบบระบายทรายท่อปากคลองฝายห้วยสบอูม บ้านล้องสันติสุข
 หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง โดยการวางระบบท่อส่งน้ า 1 แห่ง 
และบานระบายทดน้ า จ านวน 2 บาน

821,000

 (5.3.10) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไม้ตะเคียน หมู่ท่ี 2 ต าบล
ตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12
 เมตร ยาว 665 เมตร

1,400,000

 (5.3.11) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่อุย ตอน 2 
บ้านโป่งแดง หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ลึก 1 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,836,000

 (5.3.12) ปรับปรุงคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปวง หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จ านวน 3 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 1 เมตรลึก 1 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี
 2 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 370 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.12 เมตร

1,978,000

 (5.3.13) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยส้าน บ้านแม่ปันเด็ง หมู่ท่ี 
6 ต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร  ยาว 520 
เมตร หนา 0.15 เมตร

1,989,000

 (5.3.14) ปรับปรุงคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปวง (ทุ่งร้อง) หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 0.60 เมตร ยาว 
720 เมตร หนา 0.12 เมตร

1,989,000
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ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท)

 (5.4) กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอเวียงหนอง
ล่อง (จ านวน 3 กิจกรรมย่อย)

7,373,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงหนองล่อง

 (5.4.1) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองกันงอ หมู่ท่ี 5 ต าบล
หนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร 
ลึก 1 เมตร ยาว 909 เมตร หนา 0.15 เมตร

3,750,000

 (5.4.2) ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ท่ี 8 
ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร 
สูง 0.80 เมตร ยาว 1,000 เมตร

1,917,000

 (5.4.3) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองล่อง อ าเภอ
เวียงหนองล่อง ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร

1,706,000

3  ผลผลิตท่ี 3 : การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ 40,357,600

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์
วัฒนธรรม (จ านวน 1 โครงการ งบ 40,357,600 บาท)

40,357,600

1.โครงการพัฒนาการท่องเท่ียว สินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญของ
จังหวัดล าพูน  (4 กิจกรรม งบ 40,357,600 บาท )

40,357,600

 (1.1) กิจกรรมการสืบสานประเพณีล้านนาพลังศรัทธาของชุมชนประจ าปี
งบประมาณ 2562 (3 กิจกรรมย่อย)

3,000,000  สนง.วัฒนธรรม จ.ล าพูน

 (1.1.1) จัดงานล าพูนลานบุญ ล้านนา (สวดมนต์ข้ามปี รับพรปีใหม่) 300,000

 (1.1.2) จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย 1,500,000

 (1.1.3) จัดงานสืบสานประเพณีสลากย้อมหน่ึงเดียวในโลก 1,200,000

 (1.2) กิจกรรมการอบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน 961,600 สนง.ท่องเท่ียวและกีฬา จ.ล าพูน
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งบประมาณ

(บาท)

 (1.3) กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว “เดือนธันวา 
บูชาพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์ ศรีหริภุญชัย” (2 กิจกรรมย่อย)

7,500,000  ส านักงานจังหวัดล าพูน

  (1.3.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเทิดพระเกียรติคุณของพระนาง
จามเทวีและไหว้พระรับพรในเขตเมืองล าพูน ในแหล่งโบราณสถาน 
วัดท่ีมีความผูกพันเช่ือมโยงกับพระนางจามเทวี

3,000,000

 (1.3.2) จัดงานพระนางจามเทวี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

4,500,000

 (1.4) กิจกรรมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 
(จ านวน 8 กิจกรรมย่อย)

28,896,000

 (1.4.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมต่อถนนพระยืน - ร่องไร่ ต าบล
เวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,275 ตารางเมตร

1,755,000 แขวงทางหลวงชนบทล าพูน

 (1.4.2) ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบทสายบ้านร่องกาด – บ้านหัวฝาย 
ต าบลหนองช้างคืน อ าเภอเมืองล าพูน ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร

14,900,000 แขวงทางหลวงชนบทล าพูน

 (1.4.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศาลหลักเมืองล้ี 
หมู่ท่ี 6 ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 57 เมตร 
หนา 0.12 เมตร

1,225,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอล้ี

 (1.4.4) ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเท่ียวภายในศาลหลักเมืองล้ี หมู่ท่ี 6
 ต าบลล้ี อ าเภอล้ี ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3.40 เมตร (ห้องน้ าชาย
 3 ห้อง ห้องน้ าหญิง 3 ห้อง ห้องน้ าผู้พิการ 2 ห้อง)

977,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอล้ี
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งบประมาณ

(บาท)

 (1.4.5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าโป่งก้าง หมู่ท่ี 15 ต าบล
ล้ี อ าเภอล้ี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร

1,672,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอล้ี

 (1.4.6) ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเท่ียว ต าบลก้อ อ าเภอล้ี ขนาดกว้าง
 6.20 เมตร ยาว 15.20 เมตร

717,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอล้ี

 (1.4.7) ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไตยอง ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ 4,190,000 ท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านธิ

 (1.4.8) ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไตยวน ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ 3,460,000 ท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านธิ

4  ผลผลิตท่ื 4 : การพัฒนาด้านสังคม 53,222,200

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
(จ านวน 2 โครงการ งบ 53,222,200 บาท)

53,222,200

1.โครงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของจังหวัดล าพูน 
(4 กิจกรรม งบ 2,751,600 บาท )

2,751,600

 (1.1) กิจกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรจังหวัดล าพูน

59,800  สนง.บังคับคดี 
จ.ล าพูน

 (1.2) กิจกรรมการป้องกันการต้ังครรภ์วัยรุ่น จังหวัดล าพูน ปี 2562 298,600  สนง.สาธารณสุข จ.ล าพูน

 (1.3) กิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านความม่ันคงจังหวัดล าพูน

1,228,800  กอ.รมน.จว.ล าพูน

 (1.4) กิจกรรมการพัฒนาบ้านต้นแบบการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Way of Life)

1,164,400  สนง.พัฒนาชุมชน จ.ล าพูน
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งบประมาณ

(บาท)

2.โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดล าพูน (จ านวน 7 กิจกรรม งบ 50,470,600 บาท )

50,470,600

 (2.1) กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน
และเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองล าพูน (จ านวน 3 
กิจกรรมย่อย)

10,786,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเมืองล าพูน

 (2.1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเส้า หมู่ท่ี 9 ต าบลอุโมงค์ 
อ าเภอเมืองล าพูน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,665 ตารางเมตร

2,730,000

 (2.1.2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประมงน้ าจืด - เช่ือมถนน
 รพช. ต าบลศรีบัวบาน (ลพ 3002 – ลพ 6309) บ้านห้วย
ม้าโก้ง หมู่ท่ี 8 ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,600 ตารางเมตร

4,731,000

 (2.1.3) เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเร่ิมจากหน้าโรงเรียนบ้านสันป่าเหียง หมู่
ท่ี 7, 8 ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,385 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 11,925 ตารางเมตร

3,325,000
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งบประมาณ

(บาท)

 (2.2) กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน 
เพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพ้ืนท่ีอ าเภอป่าซาง (จ านวน 3 กิจกรรมย่อย)

6,642,900 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอป่าซาง

 (2.2.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายล าเหมืองกลางเช่ือมระหว่าง 
หมู่ท่ี 7, หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 16 ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่าซาง 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร

1,361,900

 (2.2.2) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าฮัก 
หมู่ท่ี 11 ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่าซาง

2,788,000

 (2.2.3) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 
บริเวณสนามกีฬา หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง

2,493,000

 (2.3) กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน
และเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอล้ี 
(จ านวน 4 กิจกรรมย่อย)

10,078,700 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอล้ี

 (2.3.1) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายบ้านห้วยหญ้าไซ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลดงด า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,632 เมตร

4,229,000

 (2.3.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 ต าบลศรีวิชัย 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

991,800

 (2.3.3) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายสวนทิวทอง หมู่ท่ี 11 ต าบล
ป่าไผ่ อ าเภอล้ี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร

838,900

 (2.3.4) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
บ้านบวก หมู่ท่ี 3 ต าบลดงด า ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 2,990 เมตร

4,019,000
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งบประมาณ
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 (2.4) กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน
และเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านโฮ่ง (จ านวน 3 
กิจกรรมย่อย)

7,182,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านโฮ่ง

 (2.4.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบฝ่ังน้ าล้ีต าบลศรีเต้ีย) ต าบล
ศรีเต้ีย อ าเภอบ้านโฮ่ง  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร

4,562,000

 (2.4.2) ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านหนองสูน ต าบล
หนองปลาสะวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง ปริมาณงานกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 ระยะทาง 1,090 เมตร

1,763,000

 (2.4.3) ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าตลาดถึงหน้าโรงพัก 
(เก่า) หมู่ท่ี 2 บ้านหนองปลาสะวาย ต าบลหนองปลาสะวาย 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 620 เมตร

857,000

 (2.5) กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน
และเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านธิ (จ านวน 2 กิจกรรม
ย่อย)

10,000,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านธิ

 (2.5.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู - บ้านสันมะ
นะ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.23 
เมตร พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 6,560 ตารางเมตร

5,000,000

 (2.5.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านสันมะนะ - ช้าง
เพ้ียน ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 
0.20 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร

5,000,000
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 (2.6) กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน
และเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอทุ่งหัวช้าง (จ านวน 1 
กิจกรรมย่อย)

2,833,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอทุ่งหัวช้าง

 (2.6.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บ้านจริญญา หมู่ท่ี 8 ต าบล
ทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 
990 เมตร

2,833,000

 (2.7) กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน
และเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอ าเภอเวียงหนองล่อง (จ านวน 2 
กิจกรรมย่อย)

2,948,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงหนองล่อง

 (2.7.1) ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 4 เช่ือมหมู่ท่ี 2
 ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

1,959,000

 (2.7.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 เช่ือม หมู่ท่ี 8 
ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 490 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร

989,000

5  ผลผลิตท่ี 5 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 21,714,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองนิเวศน์
(จ านวน 1 โครงการ งบ 21,714,000 บาท)

21,714,000

1.โครงการบริหารจัดการน้ าเพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยและ
เพ่ือการเกษตรจังหวัดล าพูน (3 กิจกรรม งบ 21,714,000 บาท)

21,714,000

 (1.1) กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนท่ี
อ าเภอป่าซาง (จ านวน 3 กิจกรรมย่อย)

2,400,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอป่าซาง

 (1.1.1) ก่อสร้างฝายก้ันน้ าล าห้วยแม่อาว บ้านปางกอตัน หมู่ท่ี 4 
ต าบลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง ตามแบบมาตรฐาน (มข 2526)

800,000
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ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท)

 (1.1.2) ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะบ้านใหม่บวกคะยอม หมู่ท่ี 1
ต าบลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 400 เมตร

800,000

 (1.1.3) ขุดลอกล าห้วยแม่วังส้านบ้านหนองสมณะ หมู่ท่ี 2 ต าบลนครเจดีย์ 
อ าเภอป่าซาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร

800,000

 (1.2) กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีอ าเภอล้ี 
(จ านวน 6 กิจกรรมย่อย)

12,414,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอล้ี

 (1.2.1) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กฝายม่วงป้อม ต าบลนาทราย 
อ าเภอล้ี ขนาดความยาว 1,100 เมตร

3,303,300

 (1.2.2) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กฝายแม่หละ ต าบลนาทราย 
อ าเภอล้ี ขนาดความยาว 1,400 เมตร

4,203,700

 (1.2.3) ขุดสระเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรห้วยข่ีบ้านก้อหนอง หมู่ท่ี 2 ต าบลก้อ 
มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 38,000 ลูกบาศก์เมตร

1,958,000

 (1.2.4) ขุดสระเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรห้วยน้ าด้ัน บ้านก้อจอก หมู่ท่ี 3 
ต าบลก้อ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 33,325 ลูกบาศก์เมตร

1,761,000

 (1.2.5) ขุดสระเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรห้วยน้ าลวา บ้านก้อจอก หมู่ท่ี 3 ต าบลก้อ 
มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 5,624 ลูกบาศก์เมตร

594,000

 (1.2.6) ขุดสระเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรห้วยขจวม บ้านก้อจอก หมู่ท่ี 3 
ต าบลก้อ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 5,624 ลูกบาศก์เมตร

594,000
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ท่ี  โครงการ หน่วยด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท)

 (1.3) กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่ทา 
(จ านวน 2 กิจกรรมย่อย)

6,900,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่ทา

 (1.3.1) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูล าเหมืองเหล่าฮ้อ 
หมู่ท่ี 3 บ้านศาลาแม่ทา ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.20 เมตร

3,600,000

 (1.3.2) ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูล าเหมืองกลาง 
หมู่ท่ี 6 บ้านทาร้องเรือ ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว
 1,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร

3,300,000

 งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
 แบบบูรณาการ

9,000,000

 รวม 10 โครงการ (85 กิจกรรมย่อย) 
1 งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

200,459,000


