ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
รหัสหน่วยงาน 7005100000
หมวดรายจ่าย
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษา 700517700P5418
- การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบฯ - เล่อซาน (เหย้า)
493,000
ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร 700517700P5419
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิ สายเพขรเกษม - หนองกก
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร 700517700P5420
- เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
836,000
- เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1,164,000
- ส่งเสริมการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2,162,500
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการบริหารจัดการและความร่วมมือภาคการเกษตร 700517700P5421
- จัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2,557,000
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
700517700P5422
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข 3169 - บ้านบ่อทองหลาง
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายเพชรเกษม - นิคมสร้างตนเอง
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสายเพชรเกษม - บ้านหน้าป้อม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการบริหารจัดการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 700517700P5423
- ป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 2 ภาษา
400,000
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
700517700P5424
- จัดงานท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด
4,000,000
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 อาเภอ
6,875,000
กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
700517700P 5425
- วันราลึกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
1,200,000

30,500,000

28,438,000
34,500,000
32,000,000

รหัสงบประมาณ

แหล่งของเงิน

7005139018000000

6411200

7005139019420001

6411320

7005139019000000
7005139019000000
7005139019000000

6411200
6411200
6411200

7005139019000000

6411200

7005139020420001
7005139020420002
7005139020420003

6411320
6411320
6411320

7005139020000000

6411200

7005139020000000
7005139020000000

6411200
6411200

7005139020000000

6411200

รายจ่ายอื่น

ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ
งบดาเนินงาน
ผลผลิต : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
700517700P5426
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก : ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในทุกลุ่มวัย
700517700P5427
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้หลักโครงการ TO BE NUMBER ONE
2,067,500
- เข้าค่ายบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติดแบบบูรณาการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจังหวัด
900,000
- เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับหมู่บ้าน
1,600,000
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต และส่งเสริมนวัตกรรมตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 700517700P5428
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2,580,000
ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
700517700P5429
- ค่ายรุขกรน้อย
628,500
- ป่า ครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
1,200,000
ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ
กิจกรรมหลัก : ผนึกกาลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน 700517700P5430
- งานไฟฟ่าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู
- งานไฟฟ่าแสงสว่างแบบ High Mast ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง
- งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง
กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุอาชญากรรมและยาเสพติด 700517700P5431
- งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 3217 ตอนควบคุม 0100 ตอนกุยบุรี-ยางชุม

28,663,500

หมวดรายจ่าย
งบลงทุน

รหัสงบประมาณ

แหล่งของเงิน

รายจ่ายอื่น

9,000,000 7005139021700001

6411500

7005139021000000
7005139021000000
7005139021000000

6411200
6411200
6411200

7005139021000000

6411200

7005139022000000
7005139022000000
7005139022000000

6411200
6411200
6411200

3,248,000
3,445,000
4,625,000

7005139023410001
7005139023410003
7005139023410004

6411320
6411320
6411320

4,957,000

7005139023410002

6411320

141,713,000

9,000,000

179,376,500.00

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เบิกแทน) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
หมวดรายจ่าย
ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รายจ่ายอื่น
กิจกรรมหลัก 70051770099999
แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิจกรรม : ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟเส้นทางบ้านนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก
79,000,000
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
กิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs เพชรสมุทรคีรี พรีเมี่ยม
663,400
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ปข 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 - บ้านรวมไทย ต.หาดขาม
29,000,000
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
200,000

663,400

108,000,000

200,000

108,863,400.00

รหัสงบประมาณ

แหล่งของเงิน

7005139013429003

6311320

7005139014009000

6311200

7005139016429001

6311320

7005139017709001

6311500

