
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เริ่ม-สิ้นสุด  ยอดสัญญา เบิกจ่าย  ร้อยละการ
เบิกจ่าย

คงเหลือ หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์

1 1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0
1.พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

           2,520,000.00  ก.ย.64-ต.ค.64             1,936,193.13          1,936,193.13          76.83            583,806.87 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 3 ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

2 2. นวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า                        -   
2.เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร            1,547,000.00  ก.ย.64-ต.ค.64             1,401,357.96          1,401,357.96          90.59            145,642.04 สํานักงานเกษตร

จังหวัดชลบุรี
ไม่มี - แล้วเสร็จ

3 3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี

                       -   

3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.
331 - คลองกระบกเรียง หมู่ที่ 8 ตําบลหนองปรือ อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

         12,480,000.00  18 มี.ค.64-13 ก.ย.64           12,480,000.00        12,480,000.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

4.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
หนองยายหมาด - บ้านแปลง หมู่ที่ 11 ตําบลเกาะจันทร์ 
อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

         18,499,000.00  18 มี.ค.64-13 ก.ย.64           18,499,000.00        18,499,000.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

5.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.7 - บ้าน
ปากร่วม ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

         14,469,000.00  18 มี.ค.64-14 ส.ค.64           14,469,000.00        14,469,000.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

6.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
ทล.3 - บ้านเขาชีจรรย์ ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี

         18,590,000.00  18 มี.ค.64-13 ก.ย.64           18,590,000.00        18,590,000.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

7.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.
331 - สํานักท้อน ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี

         27,730,000.00  18 มี.ค.64-12 พ.ย.64           27,730,000.00        27,730,000.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

8 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล.
331-บ้านเฉลิมลาภ ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี

           4,900,000.00  15 ส.ค.64-12 ก.พ.65             4,890,000.00          4,890,000.00        100.00              10,000.00 แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ  (เงินเหลือจ่าย)

9 กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 322-
บ้านเขาชีจรรย์ ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี

           5,300,000.00  14 ส.ค.64-12 ก.พ.65             5,280,000.00          5,280,000.00          99.62              20,000.00 แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ (เงินเหลือจ่าย)

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2564
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจําปีงบประมาณของจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2564



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เริ่ม-สิ้นสุด  ยอดสัญญา เบิกจ่าย  ร้อยละการ
เบิกจ่าย

คงเหลือ หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์

10.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
หนองบอน - เขาช่องแคบ หมู่ที่ 9 ตําบลเกาะจันทร์ 
อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

         15,055,000.00  18 มี.ค.64-13 ก.ย.64           15,055,000.00        15,055,000.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

ชําเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) จํานวน 18 กิจกรรม

                       -   

11.ก่อสร้างถนนสายบ้านคลองตาเพชร - บ้านน้ําซับ 
อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

             298,051.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               298,051.00            298,051.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

12. ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ชบ. 5013 แยก 
ทช.ชบ.3007 - บ.หนองไผ่แก้ว ตําบลหนองเสือช้าง 
อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

             346,189.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               346,189.00            346,189.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

13. ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ชบ.4090 แยก ทล.
3245 - บ้านเขาพริก ตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง
 จังหวัดชลบุรี

           1,011,296.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64             1,011,296.00          1,011,296.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

14. ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ชบ.3083 แยก ทล.
331 - บ้านเฉลิมลาภ ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา 
ตําบลหนองเสือช้าง อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

             679,783.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               679,783.00            679,783.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

15. ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ชบ.4053 แยก ทล.
3245 - บ.หนองใหญ่ ทับเจ็ก ตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อ
ทอง จังหวัดชลบุรี

             469,565.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               469,565.00            469,565.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

16. ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสาย ชบ.3026 แยก ทล.
344 - บ.หนองชาก ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

             870,887.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               870,887.00            870,887.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

17. ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.
315 - บ.ไร่ ตําบลหนองหงษ์ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

           1,091,679.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64             1,091,679.00          1,091,679.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

18 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ชบ.1003 แยก ทล.3 -
 บ.เขาชีจรรย์ ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี

             676,280.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               676,280.00            676,280.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

19. ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสาย ชบ.3009 แยก ทล.
331 - บ.หนองคล้า ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี

           1,553,481.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64             1,553,481.00          1,553,481.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

20. ก่อสร้างถนน สายแยก ทล.331 - หนองไก่เถื่อน 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

             379,365.87  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               379,365.87            379,365.87        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เริ่ม-สิ้นสุด  ยอดสัญญา เบิกจ่าย  ร้อยละการ
เบิกจ่าย

คงเหลือ หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์

21. ก่อสร้างถนนสายบึงเจริญ - อ่างกระพงศ์ อําเภอบ่อ
ทอง จังหวัดชลบุรี

             342,998.50  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               342,998.50            342,998.50        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

22. ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.36 - เชื่อมตะเคียนเตี้ย 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

             344,161.67  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               344,161.67            344,161.67        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

23.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย ชบ.3057 แยก ทล.
344 - บ.ชากสมอ ตําบลนาป่า ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

             435,975.20  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               435,975.20            435,975.20        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

24.ก่อสร้างถนนสายบ้านวังรี - บ้านเขาชะอางค์ อําเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

             295,993.56  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               295,993.56            295,993.56        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

25.ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4012 - บ้านกระบกคู่ 
อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

             190,600.80  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               190,600.80            190,600.80        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

26. ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสาย ชบ.3027 แยก ทล.
331 - บ.ระเวิง ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี

             629,633.49  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               629,633.44            629,633.44        100.00                     0.05 แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

27. ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสาย ชบ.1063 แยก ทล.3
 - บ.ชากแง้ว ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

             542,156.58  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               542,156.58            542,156.58        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)

28.ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสาย ชบ.3059 แยก ทล.
344 - บ้านหัวกุญแจ ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

             175,521.00  14 ส.ค.64-30 ก.ย.64               175,521.00            175,521.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - เบิกจ่ายแล้ว (เงินเหลือ
จ่าย)



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เริ่ม-สิ้นสุด  ยอดสัญญา เบิกจ่าย  ร้อยละการ
เบิกจ่าย

คงเหลือ หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์

4 4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี

                       -   

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ํา 
ชบ.ถ 57 - 001 ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตําบลนา
จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

         34,179,840.00   1 ก.พ.64 - 28 ก.ย.64           34,179,840.00        34,179,840.00        100.00                        -   สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

ชลบุรี

ดําเนินการาล่าช้าเนื่อง
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิท 19

เห็นควรเร่งดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ดําเนินการแล้วเสร็จ
อยู่จัดทําเอกสารรอเบิก

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมต่อซอย 4 
(ช่วงกิโลเมตรที่ 1+770 ถึง กิโลเมตรที่ 2+000) หมู่ที่ 2 
ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

           6,900,000.00  1 เม.ย.64-2 ก.ย.64             6,900,000.00          6,900,000.00        100.00                        -   สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

31. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณชาญราษฎร์
พัฒนา - สํานักตอ ช่วงที่ 1 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี

           9,148,004.80 19 ก.พ. 64 - 17 ส.ค.64             9,148,000.00          9,148,000.00        100.00                     4.80 สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

5 5. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความปลอดภัยและ
แก้ไขจุดเสี่ยงภัย

                       -   

32. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบริเวณ
วัดญาณสังวราราม - วิหารเซียน อําเภอบางละมุง, อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

           8,540,000.00  18 มี.ค.64-14 ส.ค.64             8,540,000.00          8,540,000.00        100.00                        -   แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

33.ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงภัยพื้นที่ อําเภอศรีราชา, อําเภอ
บางละมุง, อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

         21,750,000.00  18 มี.ค.64-13 ต.ค.64           21,745,000.00        21,745,000.00          99.98                5,000.00 แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

34 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรพื้นที่ 
อําเภอศรีราชา, อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

         15,415,537.53  18 มี.ค.-12 พ.ย.64           15,415,000.00        15,415,000.00        100.00                  537.53 แขวงทางหลวงชนบท
ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

6 6. ฟื้นฟูแหล่งน้ําจังหวัดชลบุรี                        -   
35. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ําเหม็น ระยะ 3 
ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

         12,430,000.00  1 เม.ย.64-25 ม.ค.65           12,430,000.00        12,430,000.00        100.00                        -   สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

ชลบุรี

ไม่มี - แล้วเสร็จ

36 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลําพาง ระยะ 2 
ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

         20,725,000.00  1 ก.พ.64 - 27 มี.ค.65           20,725,000.00          5,678,650.00          27.40        15,046,350.00 สํานักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวัด

ชลบุรี

ดําเนินการาล่าช้าเนื่อง
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิท 19 

ขอขยายเวลา

เห็นควรเร่งดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

อยู่ระหว่างดําเนินการ

37 กิจกรรมที่วิเคราะห์และรวบรวมฐานข้อมูลโครงการ 
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

             500,000.00  ก.ย.64-ต.ค.64               500,000.00            500,000.00        100.00                        -   สํานักงานจังหวัดชลบุรี ไม่มี - แล้วเสร็จ (เงินเหลือจ่าย)



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เริ่ม-สิ้นสุด  ยอดสัญญา เบิกจ่าย  ร้อยละการ
เบิกจ่าย

คงเหลือ หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์

38.กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

           3,785,000.00  ก.ย.64-ต.ค.64             3,774,880.00          3,774,880.00          99.73              10,120.00 สํานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

ไม่มี - แล้วเสร็จ

7.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี                        -   
39. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
นานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล บริเวณทางหลวง
หมายเลข 3 ตอน ชลบุรี-ศรีราชา กม.ที่ 97+770 
(ด้านขวา)

         19,398,000.00  25 ก.พ.64 - 23 ส.ค.64           19,398,000.00        18,185,619.88          93.75          1,212,380.12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่
 2

อยู่ระหว่างสัญญา
บํารุงรักษา

แล้วเสร็จ เดือน
สิงหาคม 2565

เห็นควรเร่งดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

อยู่ระหว่างดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                        -   

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ          10,000,000.00  ก.ย.64-ต.ค.64           10,000,000.00          9,999,999.40        100.00                     0.60 สํานักงานจังหวัดชลบุรี ไม่มี -

รวม       294,195,000.00        290,082,337.62     277,161,157.99          94.21        17,033,842.01


