โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
ที่
ผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เงินจัดสรร
หน่วยงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ
55,809,000
ผลผลิต/โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการ
55,809,000
อานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก 70051660030800000

รหัส

55,809,000

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.1014 แยก
ทางหลวงหมายเลข 4 บ้านเขาแดง ตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร
รหัสงบประมาณ
70051380020003220001 รหัสแหล่งของเงิน
6611320

35,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.2052 แยก
ทางหลวงหมายเลข 37 บ้านไทรงาม ตาบลหนองพลับ อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05
เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
รหัส
งบประมาณ 70051380020003220002
รหัส
แหล่งของเงิน 6611320
กิจกรรมย่อย ติดตั้งป้ายแนะนาเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้า
คลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลอ่าวน้อย อาเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัส
งบประมาณ 70051380020003210001
รหัส
แหล่งของเงิน 6611320

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
ประจวบคีรีขันธ์

809,000 แขวงทางหลวงชนบท
ประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม คุณภาพสูง
20,000,000
ผลผลิต/โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
20,000,000
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร
รหัส
20,000,000
กิจกรรมหลัก 70051660031700000

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.1015
แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านน้าโจน ตาบลทรายทอง
อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00
เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
รหัส
งบประมาณ 70051380019003220001
รหัส
แหล่งของเงิน 6611320

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
ประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

ผลผลิต/โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
รหัส
กิจกรรมหลัก 70051660032700000

20,000,000
20,000,000

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.1042 แยก
ทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหินเทิน ตาบลบ่อนอก อาเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา
0.05 เมตร ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร รหัสงบประมาณ
70051380018003220001
รหัสแหล่งของเงิน
6611320

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
ประจวบคีรีขันธ์

20,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
48,357,500
ผลผลิต/โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
48,357,500
กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน
รหัสกิจกรรมหลัก 70051660033900000

48,357,500

กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3374
ตอนควบคุม 0100 ตอนบางสะพาน - หนองหัดไท กม.7+740
- กม.10+040 , กม.12+450 - กม.12+985, กม.16+900
- กม.19+170 ตาบลบางสะพาน อาเภอบางสะพาน , กม.
21+550 - กม.24+820 ตาบลปากแพรก ตาบลทรายทอง
อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 256
ดวงโคม
รหัสงบประมาณ
70051380021003210001
รหัสแหล่งของเงิน
6611320

10,240,000 แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4373
ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหิน - ด่านสิงขร กม.2+700 7+700 , กม.8+900 - กม.12+700 , กม.12+700 - กม.
13+000 ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จานวน 288 ดวงโคม
รหัส
งบประมาณ 70051380021003210002
รหัส
แหล่งของเงิน 6611320

11,520,000 แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

กิจกรรมย่อย งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4373
ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน - ด่านสิงขร กม.0+375 กม.2+700 ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ระยะทาง 2.325 กิโลเมตร

22,087,500 แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

รหัสงบประมาณ 70051380021003220001
รหัสแหล่งของเงิน 6611320
กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอนควบคุม
0100 ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล กม.8+880 กม.9+635 ตาบลกาเนิดนพคุณ อาเภอบางสะพานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 2.00 - 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ระยะทาง 0.755 กิโลเมตร
รหัสงบประมาณ
70051380021003210003
รหัสแหล่งของเงิน
6611320

1,510,000 แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3459 ตอนควบคุม
0100 ตอน สามแยกบ้านกรูด - ปากคลองบ้านกรูด กม.
10+200 - กม.11+450 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 2.00 - 4.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร
รหัสงบประมาณ
70051380021003210004
รหัสแหล่งของเงิน
6611320
รวมจานวน 10 กิจกรรมย่อย เป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ : งบลงทุน

จานวน 10 กิจกรรมย่อย

3,000,000 แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

144,166,500
144,166,500 บาท

งบดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ที่
ผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เงินจัดสรร
งวดที่ 1
หน่วยงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ
6,312,700
4,861,450
ผลผลิต/โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
2,422,600
971,350
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
กิจกรรมหลัก วันราลึกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม
2,422,600
971,350
เกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
รหัส
กิจกรรมหลัก 70051660030700000
กิจกรรมย่อย วันรำลึกเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
2,422,600
971,350 อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอม
เจ้ำอยู่หัวพระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย
รหัส
เกล้ำ ณ หว้ำกอ
งบประมาณ 70051380020002000000
รหัส
แหล่งของเงิน 6611200
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการ
3,890,100
3,890,100
ท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก จัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมือง
3,890,100
3,890,100
สามอ่าว และงานกาชาด
รหัส
กิจกรรมหลัก 70051660031300000
กิจกรรม จัดงำนท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสำมอ่ำว
3,890,100
3,890,100 สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำ
และงำนกำชำด
รหัส
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบประมาณ 70051380020002000000
รหัสแหล่ง
ของเงิน 6611200
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม คุณภาพสูง
1,500,900
1,013,400
ผลผลิต/โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรด้วย
1,500,900
1,013,400
นวัตกรรมสู่ตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล
กิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสกิจกรรมหลัก 70051660031900000
กิจกรรมย่อย ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรมูลค่ำสูงเพื่อกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจฐำนรำกในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัส
งบประมาณ 70051380019002000000
รหัสแหล่ง
ของเงิน 6611200

1,500,900

1,013,400

1,500,900

1,013,400 สำนักงำนเกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

ผลผลิต/โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
โครงการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ในอาเซียน
กิจกรรมหลัก การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบคีรีขันธ์ เล่อซ่าน (เหย้า)
รหัส
กิจกรรมหลัก 70051660032500000

374,200
374,200
374,200

374,200
374,200
374,200

ที่

ผลิต/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1 กำรประชุมเชื่อมควำมสัมพันธ์ประจวบฯ - เล่อ
ซ่ำน (เหย้ำ)
รหัส
งบประมาณ 70051380018002000000
รหัส
แหล่งของเงิน 6611200

เงินจัดสรร
374,200

งวดที่ 1
หน่วยงาน
374,200 สำนักงำนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12,552,300
5,521,000
ผลผลิต/โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2,076,300
1,000,000
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มเยาวชน
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชน
2,076,300
1,000,000
โดยใช้หลักการโครงการ TO BE NUMBER ONE รหัสกิจกรรม
หลัก 70051660032800000
กิจกรรมย่อย ป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมเสี่ยงในเยำวชนโดย
2,076,300
1,000,000 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ใช้หลักกำรโครงกำร TO BE NUMBER ONE
รหัส
ประจวบคีรีขันธ์
งบประมาณ 70051380021002000000
รหัส
แหล่งของเงิน 6611200
โครงการเสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรมภัยพิบัติ และยาเสพ
ติด
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบและการส่งเสริม
แรงงานรุ่นใหญ่สู่ Micro Enterprises
รหัสกิจกรรม
หลัก 70051660034000000

1,476,000

4,521,000

1,110,000

555,000

กิจกรรมย่อย พัฒนำศักยภำพแรงงำนนอกระบบและกำรส่งเสริม
แรงงำนรุน่ ใหญ่สู่ Micro Enterprises
รหัส
งบประมาณ 70051380021002000000
รหัส
แหล่งของเงิน 6611200
กิจกรรมหลัก ผนึกกาลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคง
ตามแนวชายแดน
รหัสกิจกรรม
หลัก 70051660033600000

1,110,000

555,000 สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

366,000

366,000

กิจกรรมย่อย ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้ำงและบูรณำกำรควำมมั่นคง
ตำมแนวชำยแดน
รหัส
งบประมาณ 70051380021002000000
รหัสแหล่ง
ของเงิน 6611200

366,000

366,000 หน่วยเฉพำะกิจจงอำงศึก

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รหัสกิจกรรมหลัก 70051660035000000

9,000,000

3,600,000

กิจกรรมย่อย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
รหัสงบประมาณ 70051380021005000001
รหัส
แหล่งของเงิน 6611500

9,000,000

3,600,000 สำนักงำนจังหวัดประจวบฯ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
4,800,000
1,000,000
ผลผลิต/โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ที่

ผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
รหัส
กิจกรรมหลัก 70051660034500000
กิจกรรมย่อย ป่ำครอบครัว สืบสำนปณิธำนพ่อ สำนต่อเศรษฐกิจ
พอเพียง
รหัสงบประมาณ
70051380022002000000
รหัสแหล่งของเงิน
6611200
รวมจานวน 8 กิจกรรมย่อย 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ : 1. งบดำเนินงำน จำนวน 8 กิจกรรมย่อย
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบูรณำกำร
รวมทั้งสิ้น

เงินจัดสรร
4,800,000

งวดที่ 1
1,000,000

4,800,000

1,000,000

4,800,000

1,000,000 สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบฯ

25,540,100
16,540,100
9,000,000
25,540,100

12,770,050
บาท
บาท
บาท

หน่วยงาน

