โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี/เบิกแทน)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ เส้นทางบ้านหนองบุญยงค์–
โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสกิจกรรมหลัก:70051999999999999
รหัสงบประมาณ:70051390013093220003

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ
66,000,000

หน่วยดำเนินการ

66,000,000

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ในอาเซียน
กิจกรรมหลัก การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบฯ – เล่อซ่าน (เหย้า)
กิจกรรมย่อย การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบฯ - เล่อซ่าน (เหย้า)

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
380,900
380,900
380,900

หน่วยดำเนินการ

สำนักงานจังหวัด

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650028600000
รหัสงบประมาณ:70051390018002000000
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร
กิจกรรมย่อย ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3217 ตอนควบคุม 0100
ตอนกุยบุรี – ยางชุม ระหว่าง กม.7+400 - กม.11+000 ตำบลหาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร

21,930,000
20,000,000
20,000,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน)

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650028400000
รหัสงบประมาณ:70051390019003220001
กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำโหรง หมู่ที่ 7
บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1,930,000
480,000

โครงการชลประทาน

490,000

โครงการชลประทาน

480,000

โครงการชลประทาน

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650026500000
รหัสงบประมาณ:70051390019003210001
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650026500000
รหัสงบประมาณ:70051390019003210002
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระชิด หมู่ที่ 9
บ้านคอกช้าง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650026500000
รหัสงบประมาณ:70051390019003210003

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

หน่วยดำเนินการ

กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองคู่ (ตอนล่าง) หมู่
ที่ 8 บ้านละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รหัส

480,000

โครงการชลประทาน

กิจกรรมหลัก:70051650026500000
รหัสงบประมาณ:70051390019003210004
3 โครงการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

2,185,400
996,100
996,100

สนง.เกษตรจังหวัด

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650026700000
รหัสงบประมาณ:70051390019002000000
กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตมะพร้าว จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมย่อย การเพิม่ ประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตมะพร้าว จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

1,189,300
1,189,300

สนง.เกษตรจังหวัด

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650026800000
รหัสงบประมาณ:70051390019002000000
4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย เสริมผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100
ตอนปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.00 กม.

40,432,500

13,000,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

25,000,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025600000
รหัสงบประมาณ:70051390019003220001
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง
348+300 - กม.350+300 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025600000
รหัสงบประมาณ:70051390019003220002

ที่

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในอุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
14,682,000
5,528,000

หน่วยดำเนินการ

อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025700000
รหัสงบประมาณ:70051390020003210002
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม) บริเวณหาด
สามพระยา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแดง
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

1,408,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

3,100,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

1,718,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

893,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025700000
รหัสงบประมาณ:70051390020003210003
กิจกรรมย่อย การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติปา่ ยางนา เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ อ่าวสยาม หมู่ที่ 9 ตำบลทองมงคล
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2,200 เมตร 1 สายทาง

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025700000
รหัสงบประมาณ:70051390020003210004
กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาปู่ด่าง วนอุทยานห้วยน้ำซับ หมู่
ที่ 9 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 400
เมตร

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025700000
รหัสงบประมาณ:70051390020003210005
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างห้องน้ำรวมชาย – หญิงพร้อมห้องน้ำคนพิการ
วนอุทยานท้าวโกษา ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025700000
รหัสงบประมาณ:70051390020003210006

ที่

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างร้านสวัสดิการรองรับนักท่องเที่ยววนอุทยานเขา
ตาม่องล่าย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

หน่วยดำเนินการ

601,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

1,434,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025700000
รหัสงบประมาณ:70051390020003210007
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโครงการป่าสงวนกุยบุรี
หมู่ที่ 7 บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025700000
รหัสงบประมาณ:70051390020003210008
5 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก อบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
บ้านพักโฮมสเตย์
กิจกรรมย่อย อบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
บ้านพักโฮมสเตย์

223,000
223,000
223,000

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650025800000
รหัสงบประมาณ:70051390020003210006
6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก จัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และ
งานกาชาด
กิจกรรมย่อย จัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด

3,870,600
3,870,600
3,870,600

สำนักงานจังหวัด

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650026000000
รหัสงบประมาณ:70051390020002000000
7 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุม่ เยาวชน
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้
หลักการโครงการ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมย่อย ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้หลักการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650027900000
รหัสงบประมาณ:70051390021002000000

2,403,500
2,403,500
2,403,500

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน
กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม
0100 ตอนปราณบุรี ปากน้ำปราณ ระหว่าง กม.4+450-กม.11+710
ตำบลปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602
ตอนวังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.239+600-กม.242+560 ตำบลเขา
น้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
79,850,000
79,850,000
13,200,000

หน่วยดำเนินการ

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

20,000,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

6,560,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

2,500,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

4,400,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650028700000
รหัสงบประมาณ:70051390021003220001
กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนควบคุม
0100 ตอนสามแยกบางสะพาน - ชายทะเล ระหว่าง กม.0+150-กม.2+250
กม3+000 - กม.3+360 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650028700000
รหัสงบประมาณ:70051390021003220002
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข
3169 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกบางสะพาน - ชายทะเล
ที่ กม.7+700 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650028700000
รหัสงบประมาณ:70051390021003210001
กิจกรรมย่อย ติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม
0602 ตอนวังยาว – หนองหมู ระหว่าง กม.259+100 - กม.261+850 ตำบล
ไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650028700000
รหัสงบประมาณ:70051390021003210002

ที่

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย ติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม
0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม.331+138 -กม.335+430
ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

หน่วยดำเนินการ

14,650,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

15,000,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

3,540,000

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650028700000
รหัสงบประมาณ:70051390021003220003
กิจกรรมย่อย ติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม
0604 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม377+000-กม.381+100
ตำบลชัยเกษม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650028700000
รหัสงบประมาณ:70051390021003220004
กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม
0200 ตอนวังโบสถ์ – ปราณบุรี ระหว่าง กม.44+100-กม45+500
ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650028700000
รหัสงบประมาณ:70051390021003210004
9 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกป่า และป้องกันสัตว์ป่า
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกป่า และป้องกันสัตว์ป่า

1,485,000
1,485,000
1,485,000

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

9,000,000

สำนักงาน

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650029100000
รหัสงบประมาณ:70051390022003210001(กล้าไม้ทั่วไป)
รหัสกิจกรรมหลัก:70051650029100000
รหัสงบประมาณ:70051390022003210002(กล้าไม้ขนาดใหญ่)
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รหัสกิจกรรมหลัก:70051650030400000
รหัสงบประมาณ:70051390021005000001
เป็นเงินทั้งสิ้น

176,442,900

