งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี จังหวัดเพชรบุรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
วิถีชีวิต และสันทนาการ

79,700,000

กิจกรรมหลัก พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสันทนาการ

79,700,000

หน่วยดําเนินงาน

กิจกรรมย่อย
1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางตะบูน ระยะที่ 2
1.2 โครงการเส้นทางสายใหม่ท่องเที่ยวเลียบอ่าวไทย ระยะที่ 2
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศน์และ
อนุรักษ์
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพการบริการ รูปแบบกิจกรรม และบุคคลากร
ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศน์ และอนุรักษ์
กิจกรรมย่อย
2.1โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างปลอดภัยภาคกลางตอนล่าง
3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ป้ญหาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก การเพิ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย
3.1 โครงการระบบการจัดการเศษอาหารและชีวมวลเพื่อเพิ่มการพึ่งพา
ตัวเองด้านพลังงานและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับเมือง
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรีและเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่ระบบมาตรฐานและปลอดภัย
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพองค์กร/กลุ่มภาคการเกษตร
กิจกรรมย่อย
4.1 โรงเรียนเกษตรกรทํานาจังหวัดเพชรบุรี
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก การจัดการสินค้าเกษตร (Zoning)
4.3 ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) ให้สอดคล้องกับพื้นที่
และความต้องการของตลาด
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

29,700,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
50,000,000 ม.ศิลปากร
18,000,000
18,000,000

18,000,000 สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)

22,000,000
22,000,000
22,000,000 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
3,969,100
3,442,500
1,837,100 สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
1,605,400 สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
526,600
526,600 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
99,433,800
16,466,000

กิจกรรมย่อย
5.1 มหกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนเมืองเพชร
5.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

3,000,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
2,507,000 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน

5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี-เมืองเพชร
5.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมหลัก พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย

10,000,000 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
959,000 สนง.สาธารณสุข
14,112,000

5.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จํานวน 2 กิจกรรม

14,112,000 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตระยะทาง 1.4 ก.ม. และลานจอด
รถพื้นทีรวมไม่น้อยกว่า 6,300 ตร.ม.

3,365,000 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 3.4 ก.ม. และถนน
น้ําล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง

10,747,000 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างปรับปรุงทางสะพานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง การค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว

68,855,800

กิจกรรมย่อย
5.6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตั้งแต่ถนนเพชรเกษมถึงสะพาน
โรงเข้ หมู่ที่ 8

1,470,000 อําเภอบ้านลาด

5.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 4 ตําบลท่าไม้รวก
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง)

2,293,200 อําเภอท่ายาง

5.8ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าหัวลบ ตําบลวังไคร้
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (เปลี่ยนชื่อโครงการ)

5,154,800 อําเภอท่ายาง

5.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขากลิ้ง หมู่ที่ 2 ตําบลสระพัง
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง)

1,101,500 อําเภอเขาย้อย

5.10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงตากิตสุดเขตปฏิรูปที่ดินฯ หมู่ที่ 2 บ้านดงตากิต และหมู่ที่ 10 บ้านสระสี่มุม
ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
(เปลี่ยนแปลงพื้นที่)

1,893,400 อําเภอหนองหญ้าปล้อง

5.11 ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหมายเลข3510-บ้านหนอง
หญ้าปล้อง ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

17,738,000 แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

5.12 ปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาเตาหม้อ บ้านโพรงเข้
ตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (เปลี่ยนแปลงพื้นที่)

8,134,000 แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

5.13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
บ้านทุ่งจับญวน อําเภอชะอํา

6,722,800 อําเภอชะอํา

5.14 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองเขื่อนไร่ถั่ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขื่อน ตําบลไร่ใหม่พัฒนา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

5,880,000 อําเภอชะอํา

5.15 คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายคันท่าม่วงงามจากสะพาน
ตําหรุ - หลังวัดม่วงงาม

1,862,000 อําเภอบ้านลาด

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5.16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตําบลบางครก อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
5.17 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านแม่คะเมย-บ้านพุเข็ม
ตําบลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
5.18 ก่อสร้างถนนลาดยางสายวังนางนวล ตําบลแก่งกระจาน
อําเภอแก่งกระจาน
5.19 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC แบบ PavementPlaceRecycling
(PARA AC.) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ตําบลวังจันทร์
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
5.20 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทานหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2- บ้านครูติ๊ก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

6 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน

1,832,600 อําเภอบ้านแหลม
2,978,000 อําเภอแก่งกระจาน
2,667,800 อําเภอแก่งกระจาน
5,458,600 อําเภอแก่งกระจาน

3,669,100 อําเภอเมืองเพชรบุรี
9,000,000
9,000,000

กิจกรรมย่อย
6.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

9,000,000 สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

13,583,600
3,713,300

กิจกรรมย่อย
7.1 ขยายผลศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
7.3 ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
7.4 ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

649,300 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
1,565,300 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
281,500 สนง.สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

7.5 ส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

1,036,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
สาขาเพชรบุรี
181,200 สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

9,870,300

กิจกรรมย่อย
7.6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7.7 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าประชารัฐ
7.8 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
7.9 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
7.10 พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
7.11 ถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี

2,084,840 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
800,000 สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
1,454,000 สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
2,051,900 สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
982,000 สนง.การท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

2,497,560 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

8 โครงการเพชรบุรีน่าอยู่ ปลอดภัย อุ่นใจและเป็นสุข
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน

3,379,300
3,379,300

กิจกรรมย่อย
8.1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเพชรบุรี ปี 2561

2,843,400 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

8.2 ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันการกระทําผิดทุกรูปแบบ ตําบลป่าเด็ง
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

206,900 อําเภอแก่งกระจาน

8.3 ตรวจแรงงานต่างด้าวทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

329,000 กอ.รมน.จว.พบ.

9 โครงการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําอย่างเหมาะสม
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
กิจกรรมย่อย
9.1 จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา (บ่อดักตะกอนดิน)
9.2 ปรับปรุงเหมือง คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4,5 ตําบลวังไคร้ อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
9.3 ก่อสร้างประตูกั้นน้ําเค็ม ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย (โครงการประตู
ระบายน้ําคลองอ้ายแบ)
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนพนังกั้นน้ําป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ํา

78,034,000
31,092,000
1,739,000 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
3,824,000 อําเภอท่ายาง
25,529,000 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
เพชรบุรี
37,857,400

กิจกรรมย่อย
9.4 ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ภักดีโยธิน
ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

9,123,800 อําเภอบ้านลาด

9.5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ําเพชรบุรี หมู่ที่ 6 (บ้านป้าจําเนียรบ้านป้ากิ่ง) ตําบลหนองโสน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

5,066,600 อําเภอเมืองเพชรบุรี

9.6 ก่อสร้างเขื่อนกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 168 เมตร และ
ก่อสร้างบันได คสล. ลําห้วยโพธิ์กรุ หมูที่ 3 ตําบลท่าช้าง
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

4,067,000 อําเภอบ้านลาด

9.7 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเพชรบุรี หมู่ที่ 9 ตําบลบางครก
อําเภอบ้านแหลม
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวคลองป้องกันการพังทลาย

19,600,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
9,084,600

กิจกรรมย่อย
9.8 ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5-7 ตําบลท่าแร้ง
อําเภอบ้านแหลม

3,910,200 อําเภอบ้านแหลม

9.9 ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 4 ตําบลท่าแร้ง
อําเภอบ้านแหลม

2,940,000 อําเภอบ้านแหลม

9.10 ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ลําคลองหนองแก ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ
อ.เขาย้อย

2,234,400 อําเภอเขาย้อย

รวม 53 กิจกรรมย่อย

327,099,800

