รายงานการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจาย - รายการ
จังหวัดชุมพร
ผลผลิต:โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1 โครงการสงเสริมการผลิต การแปรรูป การยกระดับ การ
พัฒนา แบรนดกาแฟอัตลักษณชุมพรและการตลาดกาแฟโร
บัสตาชุมพร สูตลาดสากลอยางครบวงจร
1.1 กิจกรรมหลัก : สงเสริมการปลูกกาแฟโรบัสตาคุณภาพ
ของสมาชิกสหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงสเจริญ
จํากัด
งบรายจาย : งบดําเนินงาน
1.2 กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร
สูตลาดสากล
งบรายจาย : งบดําเนินงาน
2 โครงการสงเสริมตลาดสินคาเกษตรจังหวัดชุมพร
สูการคายุคใหม
กิจกรรมหลัก : สงเสริมตลาดผลไมคุณภาพจังหวัดชุมพร
สูการคายุคใหม
งบรายจาย : งบดําเนินงาน
3 โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร
ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย

งบประมาณ

ผลการใชจาย
เบิกจาย
(PO+เบิกจาย)
(บาท)
127,045,400 104,576,844 4,393,844
4,548,800
238,636
238,636
2,596,700
96,490
96,490

คงเหลือ

เงินเหลือจาย

121,462,392
4,261,000
2,500,000

1,189,164
49,164
210

96,700

96,490

96,490

96,700
2,500,000

96,490
-

96,490
-

2,500,000

2,500,000
191,100

142,146

142,146

2,500,000
-

191,100

142,146

142,146

-

48,954

191,100

142,146

142,146

-

48,954

1,761,000

-

-

-

1,761,000

31-มี.ค.-65
ผลการดําเนินงาน

หนวยดําเนินการ

210 ดําเนินการแลวเสร็จ สนง.สหกรณ จ.ชุมพร

210

จัดกิจกรรมเดือน มิ.ย. สนง.พาณิชย จ.ชุมพร
65 (คาบานา) ก.ค. 65
(สวนสาธารณะ)

48,954 ดําเนินการแลวเสร็จ
สนง.พาณิชย จ.ชุมพร

ที่

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบประมาณ ผลการใชจาย
(PO+เบิกจาย)
งบรายจาย - รายการ
กิจกรรมหลัก : สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
1,761,000
เสริมสรางภาพลักษณพืชผลเอกลักษณชุมพร
งบรายจาย : งบดําเนินงาน
1,761,000
ผลผลิต:โครงการพัฒนาดานการทองเที่ยวและบริการ
41,935,400 35,166,550
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมพรสูมาตรฐานสากล
4,170,400
156,550
กิจกรรมหลัก : สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดชุมพร
งบรายจาย : งบดําเนินงาน

4,170,400
4,170,400

กิจกรรมยอย จัดงานโลกทะเลชุมพร

3,000,000

กิจกรรมยอย เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการและพัฒนา
บุคลากรดานการทองเที่ยว
5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงขายทางและสะพาน
สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวและการเกษตร

1,170,400

156,550
156,550

เบิกจาย
(บาท)
-

ผลการดําเนินงาน

หนวยดําเนินการ

จัดกิจกรรมในเดือน
ก.ค. 65

สนง.เกษตร จ.ชุมพร

3,000,000

รอผลการพิจารณา
จากกรมบัญชีกลาง

สํานักงานจังหวัดชุมพร

1,013,850

อยูระหวางดําเนินการ สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จ.ชุมพร

1,761,000
41,528,850
4,013,850

156,550
156,550

4,013,850
4,013,850

156,550

เงินเหลือจาย

1,761,000

156,550
156,550

156,550

คงเหลือ

2,505,000

-

-

2,505,000

กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงพัฒนาโครงขายทางและสะพาน

2,505,000

-

-

2,505,000

งบรายจาย : งบลงทุน
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต Tack Coat จัดทําปาย
โครงการและปายประชาสัมพันธ บริเวณอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะชุมพร เปนชวงๆ พื้นที่รวมไมนอยกวา 10,336 ตาราง
เมตร

2,505,000
2,505,000

-

-

2,505,000
2,505,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวมหัศจรรยถ้ําเขา
เกรียบ
- ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง Solar cell บริเวณวัดถ้ํา
เขาเกรียบ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2,500,000

250,000

-

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได
ประกาศประกวดราคา 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 มีผูเสนอราคาสูงกวา
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ครั้งที่
2 ไมมีผูเสนอราคา

อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะชุมพร

แทนโครงการที่ยกเลิก
อยูระหวางขอความเห็นชอบ
จาก อ.ก.บ.ภ.ที่กํากับดูแลภาค

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.ชุมพร

ที่

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจาย - รายการ
6 โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวชุมพรสู
มาตรฐานสากล
1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงวัดพระบรมธาตุสวี (บริเวณพื้นที่
ดานทิศใต) เพื่อรองรับการทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและประวัติศาสตร
งบรายจาย : งบลงทุน
- กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง บริเวณพื้นที่ดานทิศใต วัดพระ
บรมธาตุสวี (ฝงตรงขาม) ความยาว 100 เมตร ตําบลนาโพธิ์
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

งบประมาณ

ผลการใชจาย
(PO+เบิกจาย)
35,260,000 35,010,000

เบิกจาย
(บาท)
-

35,010,000

คงเหลือ

เงินเหลือจาย

ผลการดําเนินงาน

หนวยดําเนินการ

250,000

12,260,000

12,260,000

-

12,260,000

-

12,260,000
12,260,000

12,260,000
12,260,000

-

12,260,000
12,260,000

-

2 กิจกรรมหลัก : พัฒนาทาเรือเกาะพิทักษเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว

23,000,000

22,750,000

-

22,750,000

250,000

งบรายจาย : งบลงทุน
- กอสรางสะพานทาเทียบเรือ อาคารบริการนักทองเที่ยว
พรอมหองน้ําสาธารณะ ซอมแซมระบบประปา ทอจายน้ํา ฝง
เกาะพิทักษ และกอสรางสะพานทาเทียบเรือ อาคารบริการ
นักทองเที่ยว และรานจําหนายสินคาที่ระลึก ฝงบางน้ําจืด
ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

23,000,000
23,000,000

22,750,000
22,750,000

-

22,750,000
22,750,000

250,000
250,000 สัญญา ลว. 31 มี.ค.65

ผลผลิต:โครงการพัฒนาดานสังคม
คาใชจายเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,937,900
9,000,000

2,380,888
1,729,988

2,317,888
1,666,988

7,620,012
7,333,012

งบรายจาย : งบรายจายอื่น
ระดับที่ 1: คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000
9,000,000

1,729,988
1,729,988

1,666,988
1,666,988

7,333,012
7,333,012

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.ชุมพร

สัญญา ลว. 31 มี.ค.65
เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65
สิ้นสุด 28 ส.ค.65

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.ชุมพร

เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65
สิ้นสุด 25 ม.ค.66
(วงเงิน 22,750,000 บาท)

-

ที่

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจาย - รายการ
7 โครงการพัฒนาหมูบานชุมพรอยูดีมีสุขดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

ผลการใชจาย
(PO+เบิกจาย)
937,900
650,900

เบิกจาย
(บาท)
650,900

937,900

650,900

650,900

287,000

937,900

650,900

650,900

287,000

ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
8 โครงการคุมครอง ปองกัน ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและสัตว
ทะเลหายาก
กิจกรรมหลัก : คุมครอง ปองกัน ฟนฟูทรัพยากรทางทะเล
และสัตวทะเลหายาก

67,047,100

65,110,000

งบรายจาย : งบดําเนินงาน
9 โครงการปองกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝงเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชนดานการทองเที่ยว

1,047,100
66,000,000

กิจกรรมหลัก : การปองกันการกัดเซาะริมตลิ่ง
งบรายจาย : งบลงทุน
- กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําสวี (ตอเนื่องเขื่อนเดิม)
ความยาว 300 เมตร ตําบลสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมูบานชุมพรอยูดีมีสุขดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบรายจาย : งบดําเนินงาน

คงเหลือ

เงินเหลือจาย

ผลการดําเนินงาน

287,000

-

66,157,100

หนวยดําเนินการ
สนง.พัฒนาชุมชน
จ.ชุมพร

อยูระหวางดําเนินการ

890,000

1,047,100

-

-

1,047,100

1,047,100

-

-

1,047,100

65,110,000

-

1,047,100
65,110,000

890,000

66,000,000
66,000,000
33,000,000

65,110,000
65,110,000
32,620,000

-

65,110,000
65,110,000
32,620,000

890,000
890,000
380,000 สัญญา ลว. 31 มี.ค.65

- กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําทาตะเภา ความยาว 200
เมตร ตําบลหาดพันไกร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

22,000,000

21,780,000

-

21,780,000

220,000 สัญญา ลว. 31 มี.ค.65

- กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง ความยาว 100 เมตร ตําบลนาสัก
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

11,000,000

10,710,000

-

10,710,000

290,000

อยูระหวางดําเนินการ สนง.ทสจ.ชุมพร

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.ชุมพร

เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65
สิ้นสุด 26 ธ.ค.65

เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65
สิ้นสุด 27 ต.ค.65

สัญญา ลว. 31 มี.ค.65
เริ่มสัญญา 1 เม.ย.65
สิ้นสุด 28 ส.ค.65

ที่

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจาย - รายการ
ผลผลิต:โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

งบประมาณ

ผลการใชจาย
(PO+เบิกจาย)
3,576,200 1,680,770

เบิกจาย
(บาท)
1,680,770

คงเหลือ

2,503,700

1,148,370

1,148,370

1,355,330

กิจกรรมหลัก : รณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
งบรายจาย : งบดําเนินงาน
11 โครงการสืบสานพระราชปณิธานกองทุนแมของแผนดิน
สรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด

2,503,700

1,148,370

1,148,370

1,355,330

2,503,700
1,072,500

1,148,370
532,400

1,148,370
532,400

1,355,330
540,100

กิจกรรมหลัก : สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแมของ
แผนดินสรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด

1,072,500

532,400

532,400

540,100

1,072,500
532,400
127,045,400 104,576,844
คิดเปนรอยละ
82.31

532,400
4,393,844
3.46

540,100
121,462,392

1 นําไปจายชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

35,634.18

ใหหางหุนสวนจํากัด เฉลิมการกอสราง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวมหัศจรรยปากมหาด

1,100,000.00

โครงการที่ใชงบประมาณเหลือจาย

ผลการดําเนินงาน

หนวยดําเนินการ

1,895,430

10 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE

งบรายจาย : งบดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

เงินเหลือจาย

-

อยูระหวางดําเนินการ สนง.สาธารณสุข
จ.ชุมพร

-

อยูระหวางดําเนินการ สนง.พัฒนาชุมชน
จ.ชุมพร

1,189,164

ฝายการเงินดําเนินการโอน โครงการชลประทาน
เปลี่ยนแปลง
ชุมพร
อยูระหวางขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.
ที่กํากับดูแลภาค

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จ.ชุมพร

ที่

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจาย - รายการ
รวมใชงบประมาณเหลือจาย

งบประมาณ
1,135,634.18

ผลการใชจาย
(PO+เบิกจาย)

เบิกจาย
(บาท)

คงเหลือ

เงินเหลือจาย

ผลการดําเนินงาน

หนวยดําเนินการ

