ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ ประกอบด้ ว ย 6 โครงการ 23 กิ จ กรรม งบประมาณ
181,750,000 บาท
2. ผลการเบิ ก จ่ าย ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2564 จากการดำเนิ น การทั้ งสิ้ น 23 กิ จ กรรม ดำเนิ น การ
แล้วเสร็จ 6 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว 26,756,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.72
มีโครงการ/กิจกรรมทีส่ ำคัญ ดังนี้
ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย

1. โครงการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม
การค้า และการ
ลงทุน

ส่งเสริมการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ
1) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนมไทยเมืองเพชร
รองรับการยกระดับเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล
2) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดขนมไทยเพชรบุรี

2. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
การเกษตร

การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค
3) ขุดลอกคลองสังเวช หมู่ที่ 2,4 บ้านดอนใน,
บ้านดอนคดี ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
3. โครงการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยว 4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พระนครคีรีและบริการ
เมืองเพชร
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
6) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอัตลักษณ์เพชรบุรี
เมืองช่างแห่งสยาม
7) พัฒนาทักษะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประสบภัยทางน้ำจังหวัดเพชรบุรี (แล้วเสร็จ)

ก่อสร้างปรับปรุงทาง สะพาน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
8) งานขยายจราจร หมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

827,300 สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี
1,300,000 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
เพชรบุรี

1,845,000 สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพชรบุรี
10,000,000 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
3,572,500 สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
3,121,800 สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี
313,600 สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพชรบุรี

18,000,000 แขวงทางหลวงเพชรบุรี

หนองควง-หนองหญ้าปล้อง
9) งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข 3510 ตอนควบคุม
0100 ห้วยศาลา-หนองหญ้าปล้อง (แล้วเสร็จ)

ผลผลิต
3. โครงการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว
และบริการ (ต่อ)

4. โครงการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต

5,000,000 แขวงทางหลวงเพชรบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
(บาท)
10) งานไฟสัญญาณจราจร หมายเลข 3203 ตอนควบคุม
2,500,000 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
0100 ทางเข้าโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง
(แล้วเสร็จ)
11) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน
5,000,000 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
ควบคุม 0100 ตอนชะอำ - วังโบสถ์ (แล้วเสร็จ)
12) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน
5,000,000 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
ควบคุม 0501 ตอนสระพัง - เขาวัง (แล้วเสร็จ)
13) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยสีดอ - เขากระทิง 15,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบุรี
14) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านน้อย - บ้านหนองบัว 15,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบุรี
15) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข
40,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
37 - บ้านบ่อแขม
เพชรบุรี
เพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเมืองน่าอยู่
16) เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
565,000 ที่ทำการปกครองจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพชรบุรี
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
17) พัฒนากลุ่มสัมมาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
1,042,400 สำนักงานพัฒนาชุมชน
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP
จังหวัดเพชรบุรี
18) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
9,000,000 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
แบบบูรณาการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

5. โครงการบริหาร
จัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6. โครงการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและ
ความสงบ

ฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืน คืนความสมดุลแก่ระบบ
นิเวศ
19) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความสมดุลแก่ระบบนิเวศ (แล้วเสร็จ)
ก่อสร้างเขื่อนพนังกั้นน้ำป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
20) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยแม่ประจันต์
หมู่ 11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
21) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 8
ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด
22) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี 2564
23) เพชรบุรี เมืองสันติสุข ร่มเย็น
รวม 23 กิจกรรม

450,000 สำนักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ที่ 3
17,500,000 สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
22,500,000 สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
3,046,500 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี
1,165,900 กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี
181,750,000

ปัญหาอุปสรรค
การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเพชรบุรี
ที่ผ่านมา มีการดำเนินงานและการเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กิจกรรมลักษณะการจัดงาน การจัดอบรม หรือกิจกรรมที่
มีการรวมคนจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ หรือต้องชะลอการดำเนินการออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์
จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น .
แนวทางแก้ไข
1. จังหวัดได้มีการจั ดประชุมเร่งรัดส่ วนราชการ/หน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนเป็นประจำทุกเดือน
ติดตามในการประชุมกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด รวมทั้ง ตั้งกรรมการเพื่อลงพื้นที่
ตรวจติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้หน่วยดำเนินการเร่งรัด
ดำเนินการตามระเบียบ และให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินโครงการปฏิบัติตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดจะได้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ
สำรองตามความเหมาะสมต่อไปในโอกาสแรก
2. การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศมาช่ว ยในการปฏิบัติงานในลั กษณะการจัดประชุ มผ่านระบบ Zoom,
Video Conference (VCS) หรืออื่นๆ ที่เป็นการดำเนินการในลักษณะ New Normal

