รายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 กันยายน 2564
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใชจาย

1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห าร
จัดการสินคาเกษตรจังหวัดชุมพร

3,071,500

(PO+เบิกจาย+
สํารองเงินมีหนี้)
1,590,320

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมพร สูมาตรฐานสากล
กิจกรรม คาจางเหมาจัดงานโลกทะเล
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงขาย
ทางและสะพานสนับสนุนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและการเกษตร
- ปรับปรุงถนนสายแยก ชพ 2020 - บ.เขา
หลาง ผิวจราจรกวาง 7.00 - 9.00 เมตร
ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร
หมูที่ 4,18 ตําบลบานควน อําเภอหลังสวน
และ หมูที่ 2 ตําบลทุงหลวง อําเภอละแม
จังหวัดชุมพร
4. โครงการสงเสริมอาชีพ และเสริมสราง
พัฒนาสูการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
4.1 ชุมพรเมืองนาอยู สูงวัยอยางมีคุณภาพ

3,500,000

4.2 ชุมชนชุมพร อยูดี มีสุข

คงเหลือ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
(บาท)

เงินเหลือจาย/คืนเงิน
นําไปโอน
เปลี่ยนแปลง

ผลการดําเนินงาน

520,320

1,070,000

-

-

-

27,410,000

27,377,691.23

27,377,691.23

-

32,308.77 ดําเนินการแลวเสร็จ

3,979,300

2,809,853

2,649,853

160,000

1,169,474 ดําเนินการแลวเสร็จ

873,600

81,573

81,573

-

3,105,700

2,728,280

2,568,280

160,000

หนวยงานดําเนินการ

1,481,180 กิจกรรมบรรจุภัณฑ
สํานักงานเกษตร
อยูระหวางดําเนินการ
จังหวัดชุมพร
สัญญาสิ้นสุด 9 พ.ย.64
3,500,000 ยกเลิกโครงการ/ สงคืนเงิน สํานักงานจังหวัด
ชุมพร

792,027 แลวเสร็จ

แขวงทางหลวง
ชนบทชุมพร

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร
377,447 แลวเสร็จ อยูระหวางเบิกจาย สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชุมพร

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการชุมพรรวมใจ พบพระ พบธรรมนํา
ศีล 5 พัฒนาคนสูสังคมเปนสุขอยางยั่งยืน
6. โครงการกอสรางระบบธนาคารน้ําใตดิน
กิจกรรม กอสรางระบบธนาคารน้าํ ใตดิน ไม
นอยกวา 12.000 เมตร จังหวัดชุมพร (3
พื้นที่)
7. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัด
เซาะริมตลิ่งและชายฝงเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและประโยชนดานการ
ทองเที่ยว
กิจกรรมยอย : 1 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
แมน้ําหลังสวน ความยาว 100 เมตร บริเวณ
ถนนหลังสวน ซอย 11 อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
กิจกรรมยอย : 2 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
แมน้ําสวี ความยาว 200 เมตร หมูที่ 4 ตําบล
นาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
กิจกรรมยอย : 3 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
แมน้ําสวี ความยาว 200 เมตร หมูที่ 2 ตําบล
นาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใชจาย

530,000

(PO+เบิกจาย+
สํารองเงินมีหนี้)
-

20,000,000

คงเหลือ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
(บาท)

เงินเหลือจาย/คืนเงิน
นําไปโอน
เปลี่ยนแปลง

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานดําเนินการ

-

-

19,850,000

9,051,600

10,798,400

530,000 ยกเลิกโครงการ/ สงคืนเงิน สํานักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดชุมพร
150,000 ลงนามสัญญา 25 มี.ค. 64 สนง.โยธาธิการและ
สิ้นสุด 11 ต.ค. 64
ผังเมืองจังหวัด
ผลการดําเนินงาน 67 % ชุมพร

63,500,000

63,040,000

35,048,673

27,991,327

460,000

13,000,000

12,990,000

12,990,000

-

25,000,000

24,990,000

22,058,673

2,931,327

25,500,000

25,060,000

-

25,060,000

10,000 แลวเสร็จ

10,000 ลงนามสัญญา 24 มี.ค. 64
สิ้นสุด 20 ต.ค. 64
ผลการดําเนินงาน 91.35 %
440,000 ลงนามสัญญา 24 มี.ค. 64
สิ้นสุด 20 ต.ค. 64
ผลการดําเนินงาน 62.4 %

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ชุมพร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใชจาย
(PO+เบิกจาย+
สํารองเงินมีหนี้)
49,961,072

ผลการเบิกจาย
(บาท)

8. โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมือง 50,000,000
48,766,569.31
ชุมพร (ปองกันตลิ่งคลองทาตะเภาชวงวัด
บางลึก)
กิจกรรม กอสรางอาคารปองกันการกัดเซาะ
ตลิ่ง หมูที่ 4 ตําบลบางลึก อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
9. โครงการเสริมสรางศักยภาพการปองกัน
5,672,100
2,399,258
2,399,258
และแกไขปญหายาเสพติด
9.1 รณรงคปองกันและแกปญ
 หายาเสพติด
4,170,300
1,331,648
1,331,648
TO BE NUMBER ONE
9.2 สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแมของ
1,501,800
1,067,610
1,067,610
แผนดิน สรางชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากภัย
ยาเสพติด
10. คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
9,000,000
8,959,036.40
6,991,481
บูรณการ
- เงินเหลือจายนําไปชําระคางานกอสราง
1,086,199.23
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (3
สัญญา)
- เงินสงคืน นําไปโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
8,989,100
เปาหมายโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
ริมแมน้ําหลังสวน บริเวณถนนหลังสวน ซอย
11 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
รวมทั้งสิ้น
186,662,900 185,883,429.86 133,891,644.77

คงเหลือ
(บาท)

เงินเหลือจาย/คืนเงิน
นําไปโอน
เปลี่ยนแปลง

ผลการดําเนินงาน

-

1,233,430.69 ดําเนินการแลวเสร็จ

-

3,272,842 ดําเนินการแลวเสร็จ

-

2,838,652 แลวเสร็จ

-

434,190 แลวเสร็จ

1,967,555.40

1,081.14

-

-

8,810,000

50,797,282.40

หนวยงานดําเนินการ
โครงการชลประทาน
ชุมพร

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร
สํานักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัด
ชุมพร

179,100 อยูระหวางดําเนินการ
สนง.โยธาธิ การและ
สัญญาเริ่ม 28 ก.ย. 2564 ผั ง เ มื อ ง จั ง ห วั ด
สิ้นสุด 28 มี.ค.2565
ชุมพร
3,020,289.60

สรุปผลการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 186,662,900 บาท (จํานวน 10 โครงการ 12 กิจกรรม)
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ
ยกเลิกโครงการ จํานวน 2 โครงการ
ผลการเบิกจาย 133,891,644.77 บาท คิดเปนรอยละ 71.73
ผลการใชจาย (PO+เบิกจาย+สํารองเงินมีหนี้) จํานวน 185,883,429.86 บาท คิดเปนรอยละ 99.58

ปญหาอุปสรรค

ปญหาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมสัมมนา ฝกอบรม ตองเลื่อนการจัดกิจกรรม/ยกเลิก ทําใหผลการเบิกจายงบประมาณ
ไมเปนไปเปาหมายที่กําหนด

แนวทางแกไข
โอนเปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการใหมที่ไดรับผลกระทบนอย
ขอเสนอแนะ
-ไมมี-

