
ที่ ผลผลิต โครงการ งบประมาณ ยอดสัญญา ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการ
เบิกจ่าย

คงเหลือ หน่วยงาน หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนานวัตกรรม

รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1.พัฒนาศักยภาพ

แรงงานเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ไทยแลนด์ 4.0

1 พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย         1,224,000         792,000.00         64.71             432,000 สถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน ๓ ชลบุรี

อยะระหว่าง

ดําเนินการ

2  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนของ

จังหวัดชลบุรี

        4,794,800              -            4,794,800 สํานักงานจังหวัดชลบุรี ยกเลิก

2 โครงการส่งเสริมการใช้

นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า

เกษตร

2.สร้างฐานการผลิต

สินค้าเกษตรด้วย

นวัตกรรมการเกษตร

สมัยใหม่ ให้เป็นแหล่ง

อาหารที่ปลอดภัยของ

จังหวัดชลบุรี

3 อบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา           106,600              -               106,600 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานรองรับการพัฒนาเมือง

3.พัฒนาเส้นทาง

คมนาคมสายรอง

เชื่อมโยงเส้นทาง

คมนาคมสายหลัก

จังหวัดชลบุรี

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโค - เขาพริก ตําบล

เกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

      18,000,000              -           18,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

5  ก่อสร้างและปรับปรุง ถนนสายหนองน้ําเต้าลอย ตําบลโป่ง

ตามุข,หนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

        7,500,000              -            7,500,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

6  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสว่างพัฒนา - โรงฆ่า

สัตว์ หมู่ 9 (ช่วงที่1) ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรี

        4,500,000              -            4,500,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

7  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทางหลวง 331-

บ.คลองใหญ่-บ.หนองปรือ ตําบลหนองไผ่แก้ว อําเภอบ้าน

บึง จังหวัดชลบุรี

        7,000,000              -            7,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดชลบุรี
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564

กิจกรรม
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8  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.403 เชื่อม ท.401

 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

      13,000,000              -           13,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

9  ก่อสร้างถนนสายบ้านวังรี - บ้านเขาชะอางค์ อําเภอบ่อทอง

 จังหวัดชลบุรี

        9,500,000              -            9,500,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

10  ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหัวหนองเชื่อมวัดต้น

กระรอกตะเคียนเตี้ย หมู่ 4 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี

        8,900,000              -            8,900,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

11  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหลุมมะนาว - อ่างผักหนาม 

ตําบลพลวงทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

      14,000,000              -           14,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

12  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีด ถนนสาย 3245 -

 ห้าแยก - บ้านแปลง ชุมชนที่ 4,3,11 ตําบลเกาะจันทร์ 

อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

      15,000,000              -           15,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

13  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งศาลา - เขาศรีพระ

ธาตุ ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

        9,000,000              -            9,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

14  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขม หมู่ที่ 1 

ตําบลหนองปลาไหล   อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

        7,000,000              -            7,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

15  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลุมพุกร่มเย็น 

ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

      15,000,000              -           15,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง

16  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งทรายทอง 1 

ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

      10,000,000              -           10,000,000 แขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

จัดทําราคากลาง
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4.พัฒนาเส้นทาง

คมนาคมสายย่อย

เชื่อมโยงเส้นทาง

คมนาคมสายหลัก

จังหวัดชลบุรี

17  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ

ระบายน้ําระยะ 2 ซอยสถาบัน ตําบลหนองไม้แดง อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

        1,364,000              -            1,364,000 สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ยกเลิก

18  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินดาด-บ้าน

อ้อมแก้ว ตําบลหนองไผ่แก้ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

      15,000,000              -           15,000,000 สํานักงานโยธาธิการ

และผงัเมืองจังหวัดชลบุรี

จัดทําราคากลาง

5.พัฒนาเส้นทาง

คมนาคมเพื่อแก้ไขจุด

เสี่ยงภัยเพื่อความ

ปลอดภัยของประชาชน

19  ปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัด

ชลบุรีในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนบางปะกง - หนอง

ไม้แดง

      15,000,000              -           15,000,000 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ยกเลิก

4 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

6.ฟื้นฟูแหล่งน้ําจังหวัด

ชลบุรี

20  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยป่ายุบ ตําบลหนองไผ่แก้ว 

อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

      25,000,000              -           25,000,000 สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ประกาศ

21  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคลองใหญ่ ระยะ 3 หมู่ที่ 2

 ตําบลหนองไผ่แก้ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

      25,000,000              -           25,000,000 สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ประกาศ

7.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

22  ฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน และปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร

 สิ่งปลูกสร้าง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษป์่าชายเลน

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี

      36,000,000              -           36,000,000 สํานักงานทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

จัดทําราคากลาง

23 พัฒนาสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี #DIV/0!                    -   

รายการ:ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 3.230 กิโลเมตร

 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.50 เมตร  ตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

     9,664,700              -            9,664,700 สํานักบริหารพื้น

อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

จัดทําราคากลาง

รายการ: ก่อสร้างลานจอดรถผิวจราจรลาดยาง 2 ชั้น 

(DST) หนา 0.25 เมตร ยาว100.00 เมตร กว้าง 57.00 

เมตร ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

     2,859,000              -            2,859,000 สํานักบริหารพื้น

อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

จัดทําราคากลาง
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รายการ: ก่อสร้างลานจอดรถผิวจราจรลาดยาง 2 ชั้น

(DST) หนา 0.25 เมตร กว้าง 30.00  เมตร ยาว 30.00 

เมตร ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

        451,000              -               451,000 สํานักบริหารพื้น

อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

จัดทําราคากลาง

รายการ: ก่อสร้างลานจอดรถผิวจราจรลาดยาง 2 ชั้น 

(DST) หนา 0.25 เมตร กว้าง 23.00 เมตร ยาว 23.00 

เมตร ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

        265,000              -               265,000 สํานักบริหารพื้น

อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

จัดทําราคากลาง

5 โครงการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

8.ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ       10,000,000       1,002,405.38         10.02          8,997,595 สํานักงานจังหวัดชลบุรี อยูระหว่าง

ดําเนินการ

รวม     285,129,100      1,794,405.38           0.63      283,334,695


