งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสหน่วยงาน 7005100000
หมวดรายจ่าย
ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รายจ่ายอื่น
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
กิจกรรม : โครงสร้างพัฒนาพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 700517700O5894
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
1. ปรับปรุงทางเท้าทางหลวงหมายเลข 326 ตอนควบคุม 0100 กม. ตอนทางเข้าประจวบ
8,906,000
2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปข.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านต้นทองหลาง
15,000,000
3. ก่อสร้างแก้มลิงภายในพื้นที่กองบิน 5 กองทัพอากาศ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ
12,000,000
4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกตอนกรีต ปข.1024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217-บ้านรวมไทย
12,500,000
5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปข.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านด่านสิงขร
15,000,000
6. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปข 1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดทางสาย
15,000,000
7. ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปข 1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหินเทิน
15,000,000
กิจกรรม : โครงสร้างพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ
700517700O5895
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน
- ส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
2,349,000
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน 700517700O5896
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
- ลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณด่านสิงขร
900,000
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 700517700O5897
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษา
- การนประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบฯ - เล่อซาน (เหย้า)
493,000
- เชื่อมความสัมพันธ์สิงขร - มะริด
500,000
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
กิจกรรม : โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 700517700O5898
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร

รหัสงบประมาณ

แหล่งของเงิน

7005139718410001
7005139718420001
7005139718420002
7005139718420003
7005139718420004
7005139718420005
7005139718420006

6311320
6311320
6311320
6311320
6311320
6311320
6311320

7005139718000000

6311200

7005139718000000

6311200

7005139718000000
7005139718000000

6311200
6311200

ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ
งบดาเนินงาน
1. ซ่อมสร้างผิวทาง AC ปข 1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -บ้านหนองขนาน ต.ห้วยทราย
2. ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอนกุยบุรี - ยางชุม ระหว่าง กม.3+700-กม.7+200

หมวดรายจ่าย
งบลงทุน
15,000,000
20,000,000

รหัสงบประมาณ

แหล่งของเงิน

7005139719420001
7005139719420002

6311320
6311320

7005139719000000
7005139719000000
7005139719000000

6311200
6311200
6311200

7005139719000000

6311200

7005139719000000

6311200

7005139719410001

6311320

7005139720000000
7005139720000000

6311200
6311200

7005139720000000

6311200

รายจ่ายอื่น

กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร 700517700O5899
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาด สับปะรด และมะพร้าว ครบวงจร
- เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับประรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
527,300
- การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1,955,800
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและขยายพันธุ์สับปะรด MD 2
950,000
กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร 700517700O5900
กิจกรรมหลัก : จัดงานเกษตรและของดีจังหวัด
- จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2,272,400
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมของระบบการผลิตการแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร 700517700O5901
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบการผลิตน้้านมดิบให้ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจการตลาด ฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์
1,136,000
กิจกรรม : โครงการสร้างเสริมและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 700517700O5902
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มเพื่อการเรียนรู้
- พัฒนาฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
240,000
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรม : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 700517700O5903
กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่แป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
- มหกรรมลานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
1,758,000
- วันร้าลึกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1,200,000
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายปลอดภัย และคุ้มค่า 700517700O5904
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการอ้านวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
- อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเล
364,000

ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ

หมวดรายจ่าย
งบลงทุน

งบดาเนินงาน
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว 700517700O5905
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
- จัดงานท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด
3,917,000
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 อ้าเภอ
6,150,000
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 700517700O5906
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1,317,500
- พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1,136,000
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ 700517700O5907
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 700517700O5908
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปลูกป่า
- ค่ายรุกขกรน้อย
628,500
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 700517700O5909
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย (บ้านปลา) ในแหล่งน้้าจืด
500,000
กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 700517700O5910
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดการขยะครบวงจร
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
1,221,000
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 700517700O5911
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพเพื่อลดปริมาณของเสียในระบบฟาร์มปศุสัตว์
686,500

รหัสงบประมาณ

แหล่งของเงิน

7005139720000000
7005139720000000

6311200
6311200

7005139721000000
7005139721000000

6311200
6311200

9,000,000 7005139721700001

6311500

7005139722000000

6311200

7005139722000000

6311200

7005139722000000

6311200

7005139722000000

6311200

รายจ่ายอื่น

ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ
งบดาเนินงาน

หมวดรายจ่าย
งบลงทุน

รหัสงบประมาณ
รายจ่ายอื่น

ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ
กิจกรรม : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รายได้สุขภาพการสาธารณสุข และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 70051700O5912
กิจกรรมหลัก : ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในทุกกลุ่มวัย
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้หลักโครงการ TO BE NUMBER ONE
2,402,300
7005139723000000
- การจัดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคง
255,000
7005139723000000
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน และชายฝั่งทะเล 700517700O5913
กิจกรรมหลัก : ผนึกก้าลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน
- พัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดน
418,000
7005139723000000
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคมและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 700517700O5914
กิจกรรมหลัก : การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน
1. ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง
3,600,000
7005139723410001
2. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลย 3497 ตอนควบคุม 0100 ตอนช้างแรก - บางสะพานน้อย
3,302,000
7005139723410002
3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางหลวงหมายเลข 37 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี กม.24+000
16,000,000
7005139723420001
4. ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี กม.24+000
15,000,000
7005139723420002
กิจกรรมหลัก : สร้างจิตส้านึกในการรับมือภัยพิบัติ
- จิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความมั่นคงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
786,800
7005139723000000

33,824,100

166,548,000

แหล่งของเงิน

9,000,000

209,372,100.00

6311200
6311200

6311200

6311320
6311320
6311320
6311320
6311200

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เบิกแทน) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ
กิจกรรมหลัก 70051770099999
แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายทะเล เส้นทางทุ่งมะเม่า - บ้านบ่อนอก
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร OTOP/SMEs
เพชรสมุทรคีรีสู่การสร้างนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตประกอบการด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรและการบริการ
กิจกรรม : พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : จัดแสดงผลงานและประกาศเชิดชูเกียรติผู้ผลิต/ผู้ประกอบการดีเด่น และการจัด
แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ OPOT/SMEs สินค้าเกษตรและการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารประมงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรม : ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายทาง ปข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3168 - บ่อนอก
ต้าบลเขาแดง อ้าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 6,000 กม.
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

รหัสงบประมาณ

แหล่งของเงิน

7005139713429001

6311320

381,800

7005139714009000

6311200

3,025,600

7005139714009000

6311200

2,408,200

7005139714009000

6311200

633,600

7005139715009000

6311200

30,000,000

7005139716429005

6311320

6311500

70,000,000

200,000 7005139717709001
200,000

งบดาเนินงาน

หมวดรายจ่าย
งบลงทุน

รายจ่ายอื่น

40,000,000

6,449,200

76,649,200.00

