เอกสารแนบ 2
สรุปงบหน้าแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แยกตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ที่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด

คก.

กก.

วงเงิน (บาท)

ร้อยละ

หมาย
เหตุ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ดว้ ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้
เติบโตควบคู่กบั ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดาเนินการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 ปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม บนพื้นฐานของการมี
ส่วนร่วม
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวติ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูก่ าร
แข่งขันในระดับสากล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

3

8

100,420,500

13.45

3

11

111,370,000

14.92

2

2

2,570,000

0.34

8

9

85,188,300

11.41

21

68

423,918,860

56.79

4

4

14,025,500

1.88

41

1
103

9,000,000
746,493,160

1.21
100.00

2

3

4

5

6

1

สรุปงบหน้าแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แยกตามหน่วยงาน
ที่

หน่วยงาน

(1)

(2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

สานักงานจังหวัดระยอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สานักงานประมงจังหวัดระยอง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดระยอง
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 1
สานักงานพลังงานจังหวัดระยอง
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดระยอง
ตารวจภูธรจังหวัดระยอง
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
สานักงานยุตธิ รรมจังหวัดระยอง
สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดระยอง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
แขวงทางหลวงระยอง
แขวงทางหลวงชนบทระยอง
โครงการชลประทานระยอง
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาประแสร์
อาเภอเมืองระยอง
อาเภอแกลง
อาเภอปลวกแดง
อาเภอบ้านค่าย
อาเภอบ้านฉาง
อาเภอวังจันทร์
อาเภอนิคมพัฒนา
อาเภอเขาชะเมา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

กก.

รวมทั้งสิ้น
วงเงินรวม

ร้อยละ

(3)

(4)

(5)

1
2
1
1
1
1
2
4
1
3
3
2
3
1
1
1
1
2
3
1
3
15
2
3
6
10
4
9
5
5
1
4
1
103

5,000,000
14,573,400
1,751,000
18,500,000
9,000,000
3,711,000
3,717,500
20,182,500
2,100,000
12,012,000
32,780,300
1,066,000
7,380,200
9,950,000
1,669,160
1,000,000
3,267,500
5,590,000
49,640,000
4,875,000
49,900,000
149,573,000
60,000,000
53,000,000
24,028,000
60,328,000
22,433,000
41,880,000
22,439,000
17,816,000
7,687,000
20,643,600
9,000,000
746,493,160

0.67
1.95
0.23
2.48
1.21
0.50
0.50
2.70
0.28
1.61
4.39
0.14
0.99
1.33
0.22
0.13
0.44
0.75
6.65
0.65
6.68
20.04
8.04
7.10
3.22
8.08
3.01
5.61
3.01
2.39
1.03
2.77
1.21
100.00

หมายเหตุ
(6)

2

สรุปบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แยกตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ที่

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ 103 กิจกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่
เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว จานวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม
1 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผล และพืชเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง
1.1

2
2.1

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง

1.สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยการอบรมการขอรับรองมาตรฐาน GAP
ให้แก่เกษตรกร 400 ราย ส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ จานวน 16 ชุด
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยทาแผ่นปูายโครงเหล็กพร้อมติดตั้งเพื่อแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 40 ปูาย
3.ออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑ์ผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีอตั ลักษณ์จังหวัดระยอง
4.สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ (QR Code) โดยประชุมชี้แจงเกษตรกร
ในการจัดทา QR Code 1,000 คน/ผลิตและพิมพ์ QR Code 1,500,000 ดวง/จัดงานแถลงข่าวและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อ
5.ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง โดยการจัดงาน
รณรงค์และสาธิตการผสมดอกทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่มคี ุณภาพ 5 อาเภอ/จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ประกาศ
จังหวัดพร้อมติดตัง้ /จัดทาปูาย “รณรงค์การไม่ตัดทุเรียนอ่อน”/จัดทา Guide Book เครือข่ายแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตร 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) จานวน 15,000 เล่ม/จัดทาสื่อ VTR ประชาสัมพันธ์ผลไม้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน)
6.สัมมนาสรุปผลการดาเนินงานการโครงการฯ เปูาหมายคือเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 120 คน
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าในแหล่งประมงพื้นที่จังหวัดระยอง
เพิ่มผลผลิตสัตว์นาในแหล่
้
งน้าธรรมชาติจังหวัดระยอง
1.ประชาสัมพันธ์การปล่อยพันธ์กงุ้ ก้ามกรามในพื้นที่อา่ งเก็บน้าดอกกราย อ่างเก็บน้าคลองใหญ่ อ่างเก็บน้า
หนองปลาไหล และอ่างเก็บน้าประแสร์
2.จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จานวน 1,200,000 ตัว

746,493,160
100,420,500
3,711,000
สานักงานเกษตร
จังหวัดระยอง

สานักงานประมง
จังหวัดระยอง

3,711,000

3,717,500
1,873,000

4

ที่

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

2.2

ปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนของเครื่องมือลอบปูมา้ แบบพับ
ได้ในพื้นที่จงั หวัดระยอง

3
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

รายละเอียดกิจกรรม

1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านชีววิทยาของปูม้า การจัดทาเขตอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าและการ
ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า และด้านกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชาวประมง จานวน 100 คน (3 รุ่น)
2.จัดทาตาอวนของเครื่องมือลอบปูมา้ แบบพับได้ ขนาดตาอวน 2.5 นิ้ว จานวน 25,000 ลูก
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้าภาคการเกษตรจังหวัดระยอง
ก่อสร้างอาคารบังคับน้าบ้านศาลาน้าลึก ตาบลหนองบัว ก่อสร้างอาคารอัดน้าพร้อมระบายน้าล้น สูง 3 เมตร สันฝายยาว 51 เมตร จานวน 1 แห่ง และขุดสระเก็บน้า
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ด้านหน้าอาคาร
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าส่วนขยายเพิม่ เติม โซน 1 อ่าง
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าส่วนขยายเพิม่ เติม โซน 1 อ่างเก็บน้าประแสร์ จากท่อพีวีซี เป็นท่อเหล็กเหนียวขนาด
เก็บน้าประแสร์ ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัด ศก.400 มิลลิเมตร ความยาว 229 เมตร ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ระยอง
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าส่วนขยายเพิม่ เติม โซน 4 อ่าง
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าส่วนขยายเพิม่ เติม โซน 4 อ่างเก็บน้าประแสร์ จากท่อพีวีซี เป็นท่อเหล็กเหนียว ศก.
เก็บน้าประแสร์ ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัด
400 มิลลิเมตร ความยาว 2.507 กิโลเมตร ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระยอง
วางระบบท่อส่งน้าบ้านหนองกวางระยะเพิ่มเติม ตาบล วางระบบท่อส่งน้าบ้านหนองกวางระยะเพิ่มเติม ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย
วังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
1) สายหลักท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก.600 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 1.300 กิโลเมตร พร้อมจุด
จ่ายน้า 6 แห่ง
2) สายแยกท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก.500 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 512 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้า
1 แห่ง
ปรับปรุงท่อส่งน้าเพื่อการเกษตรตามแนวถนนสายคลอง วางท่อเชื่อมประสานกับแนวท่อส่งน้าเพื่อการเกษตรเดิม โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400
ขุด – ตาโรง และสายตาโรง – ชะวึก หมู่ที่ 2,3 ตาบลนา มิลลิเมตร PN10 (CLASS 100) ขุดวางประสานท่อพร้อมฝังกลบเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า
ตาขวัญ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
2,255 เมตร ตามแนวถนนสายคลองขุด – ตาโรง และสายตาโรง – ชะวึก หมู่ที่ 2,3 ตาบลนาตาขวัญ อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน จานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม
1

โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ
สานักงานประมง
จังหวัดระยอง

โครงการ
ชลประทานระยอง
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาประแสร์

งบประมาณ (บาท)
1,844,500

92,992,000
30,000,000
3,000,000

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาประแสร์

20,000,000

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาประแสร์

30,000,000

อาเภอเมืองระยอง

9,992,000

111,370,000
37,500,000

5

ที่

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

1.1

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

1.จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 20,000 เล่ม
2.จัดทาวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว 8,000 ชุด
3.จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ขนาด A4 50,000 แผ่น
4.ผลิตรายการ/สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 8 รายการ
5.ผลิตสารคดีการท่องเที่ยว 20 ตอน
6.เผยแพร่สารคดีวิทยุฯ ทั่วประเทศ 20 ตอน
7.ผลิต/สาเนาและเผยแพร่ สารคดีทางวิทยุฯ 20 ตอน
8.เผยแพร่สารคดี/สปอตโทรทัศน์ ผ่านทาง Social Media Network ผ่าน Fan Page ต่างๆ 26 ครั้ง
9.ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง แบบมีบรรยายเป็นข้อความ
ภาษาอังกฤษ (ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ) 6 ตอน เผยแพร่ 350 ครั้ง
1.ส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง Surprise Rayong (1,500,000 บาท)
2.จัดงานสืบสานตานานเมืองเก่า 4 แห่ง (บ้านค่าย เมืองแกลง บ้านฉางและยมจินดา) (4,000,000 บาท)
3.จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีทจี่ ังหวัดระยอง ประจาปี 2564 (3,000,000 บาท)
4.จัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล (3,000,000 บาท)
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 3 หลักสูตร (1,500,000 บาท)
6.จัดงาน “มหกรรม ดนตรี ที่ชายหาดระยอง ครัง้ ที่ 7 (3,000,000 บาท)
7.จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC (2,5000,000 บาท)
1.กิจกรรมจัดงานวันสุนทรภู่กวีโลก (3.00 ล้านบาท)
2.กิจกรรมจัดงานมหกรรมเล่าขาน ตานานเมืองระยอง (3.00 ล้านบาท)
3.กิจกรรมมหกรรมรวมพลังขับเคลือ่ นจังหวัดคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง "บวร"
(3.00 ล้านบาท)
1.อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จานวน 200 คน2.จัดงาน
“ตลาดประชารัฐของดี จังหวัดระยอง” จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 บูธ

1.2

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

1.3

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

1.4

ประชารัฐร่วมใจ ส่งเสริมตลาดของดีเมืองระยอง

2

โครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

หน่วยดาเนินการ
สานักงานจังหวัด
ระยอง

งบประมาณ (บาท)
5,000,000

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ระยอง

18,500,000

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง

9,000,000

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

5,000,000
68,871,000

6

ที่

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

2.1

ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญของจังหวัดระยอง

2.2

ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์และบอกเส้นทางเข้าสูแ่ หล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง

2.3

ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน สายสานักสงฆ์ถ้าเขาประทุน วัดถ้าวัฒนมงคล เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตาบลเขา
น้อย อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

1.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง(Overhang) ขนาด 2.40*3.00 ม.จานวน 13 ชุด
2.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 12.00 ม.(แบบ 2หน้า) ขนาดหน้า
ปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
3.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 1หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 2 ชุด
4.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 2หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
5.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 17.00 ม. (แบบ 2หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
6.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 20.00 ม. (แบบ 2หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
7.ติดตั้งปูาย น.2 (1 ชุด 3 ชิ้น) จานวน 26 ชุด
8.ปูาย บ1(หยุด) จานวน 11 ชุด
1.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง (Overhang) ขนาด หน้าปูาย 2.40*3.00 ม.จานวน 10 ชุด
2.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ขนาดspan 12.00 ม.(แบบ 2 หน้า) ขนาดหน้า
ปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 2 ชุด
3.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 2หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
4.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 17.00 ม. (แบบ 2หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
5.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 20.00 ม. (แบบ 2หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 2 ชุด
6.ติดตั้งปูาย น.2 (1ชุด 3ชิ้น) จานวน 17 ชุด
ก่อสร้างเส้นทางจักรยานพาราแอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต สายสานักสงฆ์ถ้าเขาประทุน - วัดถ้าวัฒนมงคล กว้าง
2.50 เมตร ระยะทาง 5,678 เมตร หรือคิดเป็นผิวทางจักรยานไม่น้อยกว่า 14,195 ตารางเมตร ตาบลเขาน้อย
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,800,000

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,800,000

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

24,600,000
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ที่

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

2.4

ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างทางเชื่อมธรรมชาติอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง

2.5

ติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณชายหาดสวนสน หมู่ท่ี 6
ตาบลแกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่างถนนทางเข้าสะพานรักษ์แสม
หมู่ที่ 2,3,8 ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

2.6
3
3.1

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างทางเชื่อมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ดังนี้
1) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
2) ก่อสร้างทางเดินเท้าไม้เทียม WPC ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 115 เมตร
3) ก่อสร้างระเบียงชมวิว จานวน 3 ขนาด ได้แก่ 146, 48, 55 ตารางเมตร
4) ก่อสร้างม้านั่งอเนกประสงค์ จานวน 17 ชุด
ติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณชายหาดสวนสน สูง 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 415 เมตร หมู่ที่ 6 ตาบลแก
ลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง LED โซล่าเซล ขนาด 100 W จานวน 184 ชุด ถนนทางเข้าสะพานรักษ์แสม หมู่ที่
2,3,8 ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

อุทยานแห่งชาติเขา
ชะเมา-เขาวง

4,875,000

อาเภอเมืองระยอง

3,001,000

โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ปรับปรุงภูมิทัศน์สแู่ หล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ
1.ก่อสร้างสะพานแขวนพื้นไม้ ขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร จานวน 1 แห่ง
ปุาชายเลน (ด้านทิศตะวันออกฝัง่ ทิศเหนือเชื่อมบรรจบ 2.ก่อสร้างศาลาทีพ่ ักบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของสะพานแขวน ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาว
ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 2 ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง
ประมาณ 2.50 เมตร จานวน 4 ศาลา
จังหวัดระยอง
3.ก่อสร้างสะพานเดินไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร จานวน 1 แห่ง
4.ก่อสร้างศาลาทีพ่ ักนักท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 5.60 เมตร จานวน 2 ศาลา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดาเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม
1 โครงการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถผู้ประกอบขนาดเล็กและขนาดย่อม
1.1 ส่งเสริมและพัฒนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs
1.จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการรายเดิม รายใหม่ และผู้สนใจทั่วไป จานวน 500 คน
จังหวัดระยอง รองรับ EEC
2.จัดทาคู่มือในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดระยองฯ จานวน 1,500 เล่ม
3.จัดทาระบบการบริหารจัดการด้านการผลิต หรือการบริหารจัดการด้านการตลาด อย่างใดอย่างหนึง่ 20 ราย
2 โครงการระยองมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2.1 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในจังหวัดระยองมุ่งสู่
อบรมสัมมนาทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาจังหวัดระยองไปสูก่ ารเป็นสังคมคาร์บอน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยการหันมาใช้เทคโนโลยี
ต่า (Low Carbon Society) ด้วยการลดการใช้พลังงาน การบริหารจัดการด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ
พลังงานทดแทน
เรือนกระจก และการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นสาคัญ กลุ่มเปูาหมายจานวน 600 คน พร้อม
จัดบูธกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์

อาเภอแกลง

16,795,000

อาเภอเมืองระยอง

4,999,000
4,999,000

2,570,000

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง
สานักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง

2,100,000
2,100,000

470,000
470,000
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ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 ปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม จานวน 8 โครงการ 9 กิจกรรม
1
1.1

โครงการสร้างจิตสานึกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย 1.อบรมเครือข่ายเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อสร้างจิตสานึกในการจัดการ
(VOCs) จังหวัดระยอง
สิ่งแวดล้อม จานวน 3 ครั้งๆ ละ 250 คน รวมเป็น 750 คน
2.ติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) จานวน 13 จุด
3.ประเมินการรัว่ ซึมของ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ของแหล่งกาเนิด (Fugitive source) จานวน 35
โรงงาน
4.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างศักยภาพฯ 1 ครั้ง เปูาหมายจานวน 50 คน

2

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2.1

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

3

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรน้า

3.1

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศปุาต้นน้าจังหวัดระยอง

1.ปลูกปุาชายเลน จานวน 30 ไร่ ณ พื้นที่อาเภอแกลง
2.ปลูกปุาบก จานวน 20 ไร่ ณ เขาจอมแห อาเภอนิคมพัฒนา
3.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า จานวน 10,000 ตัว
4.พัฒนาปุาชายเลน ณ พื้นที่ปาุ ชายเลนปากน้าระยอง อาเภอเมืองระยอง โดยทาความสะอาดปุาชายเลน เช่น
ตัดแต่งกิ่ง เก็บขยะในบริเวณปุาชายเลน และจัดทาตาข่ายปูองกันขยะ
5.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนชน
จานวน 40 คน

งบประมาณ (บาท)
85,188,300

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

9,580,000
9,580,000

1,580,000
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

1,580,000

852,000
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีวิจัยต้นน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย ปูอิฐตัวหนอน ระยะทาง 500 เมตร,
ปรับที่และปูหญ้า พื้นที่ 3,200 ตรม., ติดตั้งปูายพันธุไ์ ม้และรายละเอียดสรรพคุณ จานวน 50 ปูาย, ปูายสื่อ
ความหมาย จานวน 20 ปูาย, ชุดม้านั่งปูนเลียนแบบไม้ จานวน 5 ชุด
2.อบรมค่ายเยาวชนรักษ์ปุาต้นน้า 2 รุ่นๆละ 50 คน รวมเป็น 100 คน
3.จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางปั่นจักรยานเขายายดา จานวน 50,000 ฉบับ

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง/
สถานีวิจัยต้นน้า
ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกจังหวัด
ระยอง

852,000
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รายละเอียดกิจกรรม

4

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

4.1

เฝูาระวังและฟื้นฟูแหล่งปะการังและหญ้าทะเลเทียม

5

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พนื้ ทีป่ ่าจังหวัดระยอง

5.1

ฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน

6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.1

พลังงานของพ่อสารต่อชีวติ พอเพียง ภายใต้แนวคิด
โรงเรียนต้นแบบพลังงานในฝัน

7

โครงการบริหารจัดการขยะในจังหวัดระยองอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

7.1

บริหารจัดการขยะทะเลและปากแม่น้าแบบมีสว่ นร่วม

1.สร้างแหล่งหญ้าทะเล (ซั้งเชือก) เพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลและระบบนิเวศในทะเลบริเวณกลุม่ ประมง
พื้นบ้าน จานวน 300 ชุด
2.จัดวางทุ่นแนวเขตปะการังเทียมบริเวณจังหวัดระยอง จานวน 300 ชุด
3.สร้างแนวปูองกันจัดวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ไข่ปลา) จานวน 150 ชุด
4.ติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวังการบุกรุกทาลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ออกปฏิบัติงาน
ทางเรือ 12 ครั้ง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)
10,200,000

สานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1

10,200,000

14,580,300
1.จัดทาทุ่นกันขยะเข้าพื้นที่ปุาชายเลน ระยะทาง 5,900 เมตร
2.จัดสร้างแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และอาศัยปูดาและสัตว์น้าในพื้นที่ปุาชายเลน 5 แห่ง
3.ปลูกและฟื้นฟูปาุ ชายเลนเพื่อเป็นการเพิม่ พื้นที่ปุา จานวน 10 ครั้ง

1.สัมมนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงาน ปลูกจิตสานึกการใช้พลังงาน
ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และเกณฑ์การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
2.จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนในฝัน ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้
พลังงานในฝัน
3.ประกาศผลการประกวดโรงเรียนในฝัน ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้
พลังงานในฝัน
1.ดาน้าเก็บขยะในทะเลแบบมีส่วนร่วม 10 ครั้ง ปริมาณขยะใต้ทะเลลดลงไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม
2.อบรมสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จานวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 800 คน
3.จัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้าพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์นาแบบมี
้
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน จานวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน

สานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1

14,580,300

596,000
สานักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง

596,000

8,000,000
สานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1

8,000,000
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รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

4.จัดทาถุงผ้าประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก จานวน 20,000 ใบ
5.ติดตามการสร้างผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม ออกปฏิบัติงานทางเรือ
จานวน 10 ครั้ง
8
8.1

8.2

โครงการฟื้นฟูและเฝ้าระวังคุณภาพน้าและแหล่งน้า
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียบนพื้นทีเ่ กาะเสม็ด บริเวณ
หน้าด่าน จุดที่ 3 ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียบนพื้นทีเ่ กาะเสม็ด บริเวณ
อ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1 ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียบนพื้นทีเ่ กาะเสม็ด บริเวณหน้าด่าน จุดที่ 3 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตาบล
เพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง)
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียบนพื้นทีเ่ กาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง)

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 21 โครงการ 68 กิจกรรม
1

โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

1.1

สร้างสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ (Happy
Family)

1.2

1.3

1.ประชุมคณะทางานร่วมกับพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการดาเนินการ การคัดเลือกเปูาหมายเข้า
ร่วมโครงการ
2.อบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนและการบริหารจัดการการเงินของครอบครัว การเลี้ยงดูลูกตาม
วัย (วงจรชีวิตครอบครัว/ พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และ Walk Rally
8 ฐาน “สร้างสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ (Happy Family)” โดยแบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 150 คน
สร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยปูองกันภัยยาเสพติด 1.ประชุมคณะทางานเพื่อสารวจพื้นที่ เปูาหมาย คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วางแผนการดาเนินงาน
2.จัดประชุมร่วมกับพื้นที่ เปูาหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของบทบาทหน้าที่
3.พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับพื้นทีผ่ ลิตเอกสาร สื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
4.จัดกิจกรรม “สร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยปูองกันภัยยาเสพติด อาเภอละ 100 คน รวม 800 คน
สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไข 1.สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และ
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และลดความเลื่อม ลดความเลื่อมล้าในสังคม 8 อาเภอ ๆ ละ 100 คน รวมจานวน 800 คน
ล้าในสังคมระยอง
2.สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ยาเสพติด และลดความเลื่อมล้าในสังคม 12 โรงเรียน ๆ ละ 100 คน รวมจานวน 1,200 คน

39,800,000
19,900,000

19,900,000

423,918,860
8,006,200
สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง

2,038,200

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง
สานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดระยอง

2,432,000

1,000,000
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1.4

รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดระยอง

2
2.1

รายละเอียดกิจกรรม

1.เยี่ยมติดตามศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
2.อบรมแกนนาเด็กและเยาวชน เรื่อง การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จานวน 30 แห่ง
4.อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสมาชิก TO BE NUMBER ONE เปูาหมาย 200 คน
5.จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เปูาหมาย 400 คน
6.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความเข้าใจการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE และประกวดชมรม เพื่อ
คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เปูาหมาย 300 คน
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานชมรม และกิจกรรมพิเศษ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
เปูาหมาย 120 คน
8.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เปูาหมาย 110 คน
9.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการนาเสนอผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โครงการส่งเสริม พัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยทีด่ ีให้กับประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัด
ต้นน้า1. ประชุมคณะทางานอาหารปลอดภัยได้เข้าร่วมประชุมคณะทางาน2. อบรมการใช้ชุดทดสอบสาร
ระยอง
ปนเปื้อนในอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 40 คน3. ผลิตเชื้อจุลินทรียค์ วบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สาร
เร่งซุปเปอร์ พด.34. พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่ นร่วม (PGS) 8 กลุ่ม5.
ปรับระบบการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองในจังหวัดระยอง 50 ราย6. ปรับระบบการเลี้ยง การตลาด
เพื่อการบริโภค การอนุรกั ษ์ และพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อ 50 ราย7. ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตสินค้าสัตว์
น้าทะเลและชายฝัง่ 8. ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตสินค้าสัตว์นาจื
้ ด9. พัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
GAP มกษ. กุ้งทะเล 30 ฟาร์ม10. ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืช
ให้เกษตรกร จานวน 240 รายกลางน้า1. สถานทีจ่ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (ปศุสัตว์ OK)2. เฝูาระวังคุณภาพ
สินค้าสัตว์นาทะเลและชายฝั
้
่ง เช่น ตรวจโลหะหนักในสัตว์น้าจากแหล่งประมงชายฝั่ง ตรวจไมโครพลาสติกใน
ระบบทางเดินอาหารสัตว์น้า ตรวจสารฟอร์มาลีนตกค้างในสัตว์น้าจากท่าเทียบเรือประมง3. เฝูาระวังคุณภาพ
สินค้าสัตว์นาจื
้ ด ตรวจโลหะหนักในสัตว์น้าจากแหล่งประมงน้าจืด4. เก็บตัวอย่างเนือ้ หมู/เนื้อวัว เพื่อตรวจสาร
เร่งเนื้อแดง5. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรปลายน้า1. จัดหน่วยบริการอาหารปลอดภัยแบบ
เบ็ดเสร็จ การให้ความรู้ การตรวจสอบความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน 8 ตลาด2. จัดงาน
แสดงและจาหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ระยอง

2,536,000

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ระยอง/สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์
ฯ/สานักงานเกษตร
ฯ/สานักงานประมง
ฯ/สานักงานปศุสตั ว์
ฯ/สานักงาน
พาณิชย์ฯ/สถานี
พัฒนาที่ดิน

12,037,400
12,037,400
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ที่
3
3.1

4
4.1

4.2

5
5.1

6

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการส่งเสริมแนวทางการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการดารงวิถีชีวิตหมู่บ้านคนรักช้าง จังหวัดระยอง 1.อบรมส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ ้านคนรักช้าง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพแก่คนในหมูบ่ ้าน จานวน
29 หมู่บา้ น ๆ ละ 30 คน รวมเป็น 870 คน
2.พัฒนาอาชีพ “หมู่บา้ นคนรักช้าง” โดยสนับสนุนวัสดุเพื่อการสาธิตในการประกอบอาชีพตามที่แต่ละหมู่บ้าน
ได้ประชาคมไว้แล้ว จานวน 29 หมู่บ้าน
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคนรักช้าง ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านนาร่อง “หมู่บา้ นคนรักช้าง” 4
หมู่บา้ น พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่นาร่อง 4 หมู่บา้ น และจัดงานกิจกรรม "รักช้าง ณ เขา
ชะเมา” จานวน 1 ครั้ง
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อัตลักษณ์จังหวัดระยอง
1.อบรมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม “ส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น สู่อัตลักษณ์ชุมชน” จานวน 120 คน
(OTOP To 4DNA)
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์สร้างคุณค่า จานวน 40 ผลิตภัณฑ์
3.จัดงานสร้างคุณค่า สร้างรายได้ จานวน 5 วัน 100 บูธ โดยนาผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาและผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ
มาแสดงและจาหน่าย
เสริมพลังภูมปิ ัญญาผู้สงู อายุสร้างอัตลักษณ์จังหวัด
1.สืบค้น คัดเลือกผู้เป็นภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุของจังหวัดระยอง
ระยอง
2.ถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
3.พัฒนาศักยภาพภูมปิ ัญญาผู้สูงอายุสู่อัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่า ดังนี้ 1) พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผูส้ ูงอายุ สูอ่ ัต
ลักษณ์ที่ทรงคุณค่า จานวน 50 ภูมิปัญญา 2) จัดงาน 1 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอัตลักษณ์จังหวัดระยอง
โครงการทานุบารุงรักษาศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เสริมสร้างพลังจิตเพื่อสังคมโดยการอบรมสมาธิให้กับ
เสริมสร้างพลังจิตเพื่อสังคมโดยการอบรมสมาธิให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
นักเรียน เยาวชน และประชาชน
จานวน 8 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชุมชน

หน่วยดาเนินการ
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง

งบประมาณ (บาท)
3,714,500
3,714,500

9,210,000
6,300,000

2,910,000

1,669,160
1,669,160

1,751,000
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ที่
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7
7.1

8
8.1

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร

หน่วยดาเนินการ

1.สารวจและคัดเลือกพื้นที่เปูาหมายโดยสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม จานวน
68 โรงเรียน ๆ ละ 60 คน รวมเป็น 4,080 คน
2.จัดประชุมคณะทางานร่วมกับพื้นที่เปูาหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าทีก่ ับสถานศึกษา
เปูาหมาย ประชาสัมพันธ์นกั เรียนเข้าร่วมโครงการ
3.จัดกิจกรรม “ปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร” โดยอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนแก่
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาทุกแห่งจัดทาบัญชีลงทะเบียนผูใ้ ช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่มี
ใบอนุญาตขับขี่ และหมวกนิรภัย
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในจังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพ

สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ระยอง

พัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการประชาชน

ตารวจภูธรจังหวัด
ระยอง

1.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับ
ใช้งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จานวน 66 เครื่อง
2.ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Industrial Ethernet Switch) จานวน 13 เครื่อง
3.ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
4.ติดตั้งตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 12 ตู้
5.ติดตั้งระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ จานวน 1 ระบบ
6.ติดตั้งเสาสาหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในจังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนบริเวณสี่แยกเพื่อความ
ก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนบริเวณสี่แยกเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย รย.4005 แยก ทล. 3377 – บ้านชุมแสง
ปลอดภัย สาย รย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 อาเภอเขาชะเมาและอาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ช่วง กม.4+630 – กม.4+970 รวมระยะทาง 0.340
– บ้านชุมแสง อาเภอเขาชะเมาและอาเภอวังจันทร์
กิโลเมตร
จังหวัดระยอง

งบประมาณ (บาท)
1,751,000

9,950,000

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,950,000

22,590,000
9,500,000
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หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ติดตั้งปูายจราจรและอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยทีจ่ ดุ ติดตั้งปูายจราจรและอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยบนถนนในจังหวัดระยอง ดังนี้
เสี่ยงอันตรายทางถนนในพื้นที่จังหวัดระยอง
พืน้ ที่อาเภอแกลง
1) สาย รย 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344 (กม.ที่ 93+500) - บ้านเขาวงเวียนแกลง ระยะทาง 15 กม.
2) แยกทางหลวงหมายเลข 3377 (กม.ที่ 16+300) - บ้านหนองกระพ้อ ระยะทาง 13 กม.
3) แยกทางหลวงหมายเลข 344 (กม.ที่ 86+800) - บ้านเขาหินแท่น แกลง ยาว 9 กม.
พื้นที่อาเภอเขาชะเมา
1) สาย รย 4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3430 (กม.ที่ 8+900) - บ้านน้าใส ระยะทาง 10.7 กม.
2) สาย รย 4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 (กม.ที่ 9+900) - บ้านคลองพระเจ้า ระยะทาง 11.9 กม.
3) สาย รย 5002 ยก ทช.รย.4005 (กม.ที่ 4+400) - บ้านคลองยาง ระยะทาง 22.7 กม.
พื้นที่อาเภอนิคมพัฒนา คือ สาย รย 5057 แยกทางหลวงชนบท รย.2024 (กม.ที่ 2+250) - บ้านเขามะพูด
ระยองทาง 14 กม.
พื้นที่อาเภอวังจันทร์ คือ สาย รย 3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344 (กม.ที่ 88+990) - บ้านชุมแสง
ระยะทาง 12 กม.
ติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณทางโค้งบนถนนที่เป็นจุด
ติดตั้งราวกันอันตรายบนถนน จานวน 4 แห่ง ระยะทางรวม 1,960 เมตร ได้แก่
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
1.สาย รย.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 344 – ถ้าเขาลอย อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 220
เมตร
2.สาย รย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 344 – บ้านเขาหินแท่น อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง
320เมตร
3.สาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองสนม อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระยะทาง
540 เมตร
4.สาย รย.6031 บ้านคลองใหญ่ - บ้านทุ่งโพธิ์ อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะทาง 880 เมตร
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

7,890,000

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

5,200,000

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย รย.4023 แยกทางหลวง
หมายเลข 3377 - บ้านคลองพระเจ้า อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิง่ เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จานวน 104 ชุด ถนนสาย รย.4023
แยกทางหลวงหมายเลข 3377 – บ้านคลองพระเจ้า อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

107,104,000
5,800,000
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9.2

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย รย.4011 แยกทางหลวง
หมายเลข 3143 - บ้านหนองบัว อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยองและรย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข
3139 - บ้านมาบจันทร์ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย รย.4005 แยกทางหลวง
หมายเลข 3377 - บ้านชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สาย รย.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 3139 – บ้านเกษตรศิริ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย รย.2024 แยกทางหลวง
หมายเลข 36 - บ้านภูดร อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย รย.5050 แยกทางหลวง
ชนบท รย.4027 - บ้านห้วยโปุง อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างในพื้นทีต่ าบลทับมา อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

9.8

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างในพื้นทีอ่ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง

9.9

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างในพื้นทีอ่ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิง่ เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จานวน 152 ชุด ถนนสาย รย.4011
แยกทางหลวงหมายเลข 3143 – บ้านหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองและ สาย รย.4038 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3139 - บ้านมาบจันทร์ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

8,500,000

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิง่ เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จานวน 164 ชุด ถนนสาย รย.4005
แยกทางหลวงหมายเลข 3377 – บ้านชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,500,000

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิง่ เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จานวน 144 ชุด ถนนสาย รย.4017
แยกทางหลวงหมายเลข 3139 - บ้านเกษตรศิริ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

7,989,000

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิง่ เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. จานวน 265 ต้น สาย รย.2024 แยกทาง
หลวงหมายเลข 36 - บ้านภูดร อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดแบบกิง่ เดีย่ ว เสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. จานวน 87 ต้น สาย รย.5050 แยก
ทางหลวงชนบท รย.4027 - บ้านห้วยโปุง อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง
แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

15,081,000

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิง่ เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. รวมจานวน 187 ต้น
1) สายแหลมมะขาม - ต้นทุ่ง หมู่ที่ 2 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
2) สายแยก ทล.36 - หนองหว้า หมูท่ ี่ 5 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3) สายทุ่งนอก - มาบเตย หมู่ที่ 7 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
4) สายหนองมะหาด - เชื่อมสาย รย.4006 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิง่ เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 168 W. รวมจานวน 168 ต้น
1) ถนนสายซอย 3 สาย 9 - สาย 11 อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
2) ถนนสายซอย 4 สาย 9 - สาย 11 อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
3) ถนนสายซอย 5 สาย 9 - สาย 15 อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิง่ เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 175 W. รวมจานวน 175 ต้น
1) ถนนสายหลังโลตัสบ้านฉาง - หน้าสนามกอล์ฟอีสเทิร์น อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
2) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - พลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

10,328,000

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

10,274,000

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

10,274,000

5,037,000
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รายละเอียดกิจกรรม

9.10 ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว สายชากหมาก 6 หมู่ที่ 2 ตาบล ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว ความสูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จานวน 123 ต้น สายชากหมาก 6 หมู่ที่ 2 ตาบล
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
9.11 ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว สายหนองหลง หมู่ท่ี 2 ตาบล
ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว ความสูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จานวน 59 ต้น สายหนองหลง หมู่ที่ 2 ตาบลสานัก
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
9.12 ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว สายหินสามชั้น หมู่ที่ 7 ตาบล
ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว ความสูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จานวน 107 ต้น สายหินสามชั้น หมู่ที่ 7 ตาบลสานัก
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
9.13 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ ถนนสายวังประดู่ –
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะถนนสายวังประดู่ – แม่น้าคู้ (สาย 22) แบบเสากลมกิง่ เดีย่ ว สูง 9 เมตร ดวง
แม่น้าคู้ (สาย 22) หมู่ที่ 3,4,5,7 ตาบลแม่นาคู
้ ้ อาเภอ
โคมไฟฟูาแสงสว่าง LED ขนาด 100 วัตต์ จานวน 280 ชุด ระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 8,500 เมตร หมู่ที่ 3,4,5,7
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
ตาบลแม่นาคู
้ ้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
10 โครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้าเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง
10.1 ก่อสร้างกาแพงปูองกันตลิง่ คลองระบายน้าสาย 3 ตาบล ก่อสร้างกาแพงปูองกันตลิง่ ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมขุดลอกคลองระบายน้าสาย 3 (คลองคา)
เชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
11 โครงการป้องกันการกัดเซาะและการระบายน้า
11.1 ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้าระยอง (บริเวณตลาด ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งความยาว 70 เมตร ริมแม่น้าระยอง (บริเวณตลาดหนองตาหรั่ง) หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
หนองตาหรั่ง) หมู่ที่ 1 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย
บัว ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
12 โครงวางการท่อระบายน้าเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วม
12.1 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง ถนนสายหนองซิมสิว ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 800
ถนนสายหนองซิมสิว หมู่ที่ 1 ตาบลหนองบัว อาเภอ
เมตร ลึก 0.50 เมตร หมู่ที่ 1 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
บ้านค่าย จังหวัดระยอง
12.2 วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพลง
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,540
ช้างเผือก หมู่ที่ 7 บ้านพลงช้างเผือก ตาบลทางเกวียน
เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กทรงตัววี ถนนสายพลงช้างเผือก
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมู่ที่ 7 บ้านพลงช้างเผือก ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
13 โครงการจัดทาระบบประปาเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
13.1 ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านชากกอไผ่ หมู่ที่ 1 ตาบลชากบก อาเภอบ้านค่าย
บ้านชากกอไผ่ หมู่ที่ 1 ตาบลชากบก อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง จานวน 1 แห่ง (ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้า)
จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

อาเภอบ้านฉาง

5,380,000

อาเภอบ้านฉาง

2,790,000

อาเภอบ้านฉาง

4,819,000

อาเภอปลวกแดง

11,332,000

โครงการ
ชลประทานระยอง
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง

30,000,000
30,000,000
9,840,000
9,840,000

อาเภอบ้านค่าย

14,513,000
2,800,000

อาเภอแกลง

11,713,000

อาเภอบ้านค่าย

16,612,000
7,473,000
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13.2 ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
บ้านสามเนิน หมู่ที่ 11 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
13.3 ปรับปรุงสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา หมูท่ ี่ 1 บ้านหนองน้า
ขาว ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียดกิจกรรม
ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสามเนิน หมู่ที่ 11 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง จานวน 1 แห่ง (ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้า)

ปรับปรุงท่อส่งน้าดิบเป็นท่อ HDPE ชนิด PE 100 PN 16 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มิลลิเมตร และท่อ
เหล็ก S เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 300 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ตา่ งๆ ความยาวท่อรวม 936 เมตร หมู่ที่ 1
บ้านหนองน้าขาว ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอาเภอเมืองระยอง
14.1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสร้อย ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสร้อยสุนทร 3 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 731 เมตร หนา
สุนทร 3 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตาบลแกลง อาเภอเมือง 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,386 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตาบลแกลง
ระยอง จังหวัดระยอง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
14.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตา ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาหน - ยายจั่น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 331 เมตร หนา
หน - ยายจั่น หมู่ที่ 1 ตาบลกะเฉด อาเภอเมืองระยอง 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,986 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตาบลกะเฉด อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
14.3 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย - คุสามเบี้ย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 497 เมตร หนา
- คุสามเบี้ย หมู่ที่ 1,7 ตาบลกะเฉด อาเภอเมืองระยอง 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,485 ตารางเมตร หมู่ที่ 1,7 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง
ระยอง จังหวัดระยอง
15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอาเภอแกลง
15.1 เสริมผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน
เสริมผิวแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 5,045 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงาน 60,540 ตาราง
ท่าเรือแกลง – แหลมแม่พิมพ์ ช่วงกม.ที่ 11+330 –
เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง – แหลมแม่พิมพ์ ช่วงกม.ที่ 11+330 – 16+375 ตาบล
16+375 ตาบลชากพง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชากพง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
15.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล)
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหงส์ 2 ขนาด
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหงส์ 2 หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 579 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผวิ
ตาบลชากโดน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
จราจรพร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,489 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตาบลชากโดน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

อาเภอบ้านค่าย

5,000,000

อาเภอแกลง

4,139,000

อาเภอเมืองระยอง

6,036,000
2,500,000

อาเภอเมืองระยอง

1,571,000

อาเภอเมืองระยอง

1,965,000

แขวงทางหลวง
ระยอง
อาเภอแกลง

47,481,000
19,800,000

1,847,000
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15.3 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารเกษม
– หนองสนม หมู่ที่ 2 ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

อาเภอแกลง

4,900,000

15.4

อาเภอแกลง

3,600,000

อาเภอแกลง

4,377,000

อาเภอแกลง

2,996,000

อาเภอแกลง

3,305,000

อาเภอแกลง

6,656,000

15.5

15.6

15.7

15.8
16
16.1

16.2

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารเกษม – หนองสนม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,035 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,210ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อลอด
กลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จานวน 21 ท่อน หมู่ที่ 2 ตาบล
วังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเป็นถนน
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - ชากตะแบก ซอย 2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย – ชากตะแบก ซอย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร ไหล่
2 หมู่ที่ 12 ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทางตามสภาพ หมู่ที่ 12 ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชากคา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.05
ชากคา หมู่ที่ 7 ตาบลชากพง อาเภอแกลง ถึงหมู่ที่ 7
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,800 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ตาบลชากพง อาเภอแกลง ถึงหมู่ที่ 7
ตาบลกระเฉด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ตาบลกระเฉด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินไม้
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินไม้หอม - หนองเสม็ด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 681 เมตร
หอม - หนองเสม็ด หมู่ที่ 10 ตาบลกระแสบน อาเภอแก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,086 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง
ลง จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านปูาแจ๊ส - เขายางแดง ขนาดกว้าง 6 เมตร
SEAL) สายบ้านปูาแจ๊ส - เขายางแดง หมู่ที่ 6 ตาบล
ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,780 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตาบลกระแส
กระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
บน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัว
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัวเสม็ด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15
เสม็ด หมู่ที่ 8 ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เมตร หรือมีพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 4,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอาเภอบ้านค่าย
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนก ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต สายทางหลวง รย.2035 หนองกรับ – โรงน้าตาล
รีต สายทางหลวง รย.2035 หนองกรับ – โรงน้าตาล หมู่ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ตาราง
ที่ 3 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เมตร หมู่ที่ 3 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุาหวาย ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุาหวาย – ปุาสีเสียด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร
– ปุาสีเสียด หมู่ที่ 5 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ
จังหวัดระยอง
0.50 เมตร หมู่ที่ 5 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

อาเภอบ้านค่าย

26,607,000
6,100,000

อาเภอบ้านค่าย

6,300,000
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งบประมาณ (บาท)

16.3 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะ
– หนองตาเสี่ยง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองตะพาน อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง
16.4 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า
– แถวเนิน หมู่ที่ 3 ตาบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
16.5 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายชากฆ้อ หมู่
ที่ 3 ตาบลบ้านค่าย อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

4,500,000

อาเภอบ้านค่าย

2,100,000

อาเภอบ้านค่าย

3,350,300

16.6

อาเภอบ้านค่าย

4,256,700

17
17.1

17.2

17.3

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะ – หนองตาเสี่ยง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตาบลหนองตะพาน
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า – แถวเนิน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 486 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,916 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตาบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากฆ้อ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+415 ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 415 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,075 ตารางเมตร และรางระบายน้า
รูปตัวยูสองข้าง กว้างข้างละ 0.65 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 365 เมตร หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านค่าย อาเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายเลียบคลอง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายเลียบคลองชลประทานฝัง่ ซ้าย ช่วง (สายทางไผ่ล้อม – บึงต้นชัน)
ชลประทานฝั่งซ้าย ช่วง (สายทางไผ่ล้อม – บึงต้นชัน)
ถึงหน้าเทศบาลตาบลบ้านค่ายพัฒนาขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ ิว
ถึงหน้าเทศบาลตาบลบ้านค่ายพัฒนา หมู่ที่ 4 ตาบลบ้าน จราจรไม่นอ้ ยกว่า 5,970 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านค่าย อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ค่าย อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอาเภอปลวกแดง
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING
ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาน้อย – บ้านค่าย แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM) ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา
ช่วงกม.ที่ 26+250 – 27+925 ตาบลละหาร อาเภอ
0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 38,360 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาน้อย – บ้านค่าย ช่วง
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
กม.ที่ 26+250 – 27+925 ตาบลละหาร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING
ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้าหนองปลา แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM) ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา
ไหล – เขาน้อย ช่วง กม.ที่ 13+600 – 15+430 ตาบล 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 40,260 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้าหนองปลา
ตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ไหล – เขาน้อย ช่วง กม.ที่ 13+600 – 15+430 ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบึงตาต้า - เนินสาราญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10
บึงตาต้า - เนินสาราญ หมู่ที่ 2,5 ตาบลหนองไร่ อาเภอ เมตร หมู่ที่ 2,5 ตาบลหนองไร่ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

แขวงทางหลวง
ระยอง

41,201,000
14,600,000

แขวงทางหลวง
ระยอง

15,500,000

อาเภอปลวกแดง

1,909,000
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17.4 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า – เนินสาราญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 627 เมตร
– เนินสาราญ หมู่ที่ 5 บ้านคลองน้าดา ตาบลหนองไร่
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 3,762 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 5
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
บ้านคลองน้าดา ตาบลหนองไร่ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
17.5 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคลอง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคลองซอง – โปุงเก้ง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,680 เมตร
ซอง – โปุงเก้ง หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง ตาบลหนองไร่ หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 10,080 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
6 บ้านเขาคลองซอง ตาบลหนองไร่ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
18 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอาเภอบ้านฉาง
18.1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งกระดานดา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 514 เมตร หนา 0.15
กระดานดา หมู่ที่ 6 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,084 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
18.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแก้ว ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแก้ว ซอย 5 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา
ซอย 5 หมู่ที่ 8 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัด 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้าน
ระยอง
ฉาง จังหวัดระยอง
19 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอาเภอวังจันทร์
19.1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะเคียนทอง - คลองใหญ่ กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
ตะเคียนทอง - คลองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตาบลวังจันทร์ อาเภอ 700 เมตร หรือพืน้ ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
วังจันทร์ จังหวัดระยอง
ระยอง
19.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.52003 สายพลงตาเอี่ยม - หนองหอย
หลวงท้องถิ่น รย.ถ.52003 สายพลงตาเอี่ยม - หนอง
กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติ
หอย หมู่ที่ 3,5 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,100 ตารางเมตร หมู่ที่ 3,5 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
19.3 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนอินทร์ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนอินทร์ ซอย 9 กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900
ซอย 9 หมู่ที่ 1 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัด เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ระยอง
19.4 ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองปุาไม้ - บ้านมะงัว่ กว้าง 7 เมตร หนา 0.05
บ้านคลองปุาไม้ - บ้านมะงัว่ หมู่ที่ 8 ตาบลชุมแสง
เมตร ยาว 297 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพืน้ ที่พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า 2,376
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

อาเภอปลวกแดง

2,494,000

อาเภอปลวกแดง

6,698,000

อาเภอบ้านฉาง

9,450,000
2,120,000

อาเภอบ้านฉาง

7,330,000

อาเภอวังจันทร์

17,816,000
3,026,000

อาเภอวังจันทร์

4,448,000

อาเภอวังจันทร์

3,977,000

อาเภอวังจันทร์

1,611,000
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ที่

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

19.5 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนาม ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬาเทศบาลตาบลชุมแสง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15
กีฬาเทศบาลตาบลชุมแสง หมู่ที่ 2 ตาบลพลงตาเอี่ยม
เมตร ยาว 1,021.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,129 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
0.50 เมตร หมู่ที่ 2 ตาบลพลงตาเอีย่ ม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
20 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอาเภอเขาชะเมา
20.1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกน้าเป็น – น้าใส 2 (ซอยบุญรอด) ขนาดกว้าง 6 เมตร
น้าเป็น – น้าใส 2 (ซอยบุญรอด) หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตาม
น้าเป็น ตาบลน้าเป็น อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
สภาพ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยกน้าเป็น ตาบลน้าเป็น อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
20.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกน้าเป็น – น้าใส 4 (ซอยลุงเอียด) ขนาดกว้าง 6 เมตร
น้าเป็น – น้าใส 4 (ซอยลุงเอียด) หมู่ที่ 1 บ้านน้าเป็น
ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ตาบลน้าเป็น อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ตามสภาพ หมู่ที่ 1 บ้านน้าเป็น ตาบลน้าเป็น อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
20.3 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชาฆ้อ - ท่าข้าม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000
ชาฆ้อ - ท่าข้าม หมู่ที่ 2 ตาบลชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตาบลชาฆ้อ อาเภอ
จังหวัดระยอง
เขาชะเมา จังหวัดระยอง
20.4 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา – บ่อยายเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100
– บ่อยายเรียน หมู่ที่ 1 ตาบลชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตาบลชาฆ้อ อาเภอ
จังหวัดระยอง
เขาชะเมา จังหวัดระยอง
21 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอาเภอนิคมพัฒนา
21.1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ซอยพอเพียง ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา
ส่องสว่าง ซอยพอเพียง หมู่ที่ 5 ตาบลพนานิคม อาเภอ 0.15 เมตร ยาว 2,050 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
จานวน 19 ชุด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล จานวน 4 โครงการ 4
กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน
1.1 มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง
1.จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง จานวน 1 ครั้ง 150 คูหา 5 วัน
2.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์/โฆษณาและเผยแพร่/เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์/คู่มือร้านอาหารอร่อยจังหวัดระยอง
จานวน 1,000 เล่ม

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

อาเภอวังจันทร์

4,754,000

อาเภอเขาชะเมา

20,643,600
3,273,800

อาเภอเขาชะเมา

6,113,800

อาเภอเขาชะเมา

7,450,000

อาเภอเขาชะเมา

3,806,000

อาเภอนิคมพัฒนา

7,687,000
7,687,000

14,025,500
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง

2,990,000
2,990,000
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ที่
2
2.1
3
3.1

4
4.1

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs/กลุ่ม Biz Club/OTOP จานวน 2 ครั้ง ดังนี้ จังหวัด สานักงานพาณิชย์
ภาคกลาง จานวน 1 ครั้ง และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 1 ครั้ง
จังหวัดระยอง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2,600,000
2,600,000

ส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

5,168,000

1.พัฒนา "หมู่บา้ น/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) แก่ผู้นาชุนชน จานวน 412 หมู่บา้ น ๆ ละ 10 คน รวมเป็น 4,120 คน
2.ส่งเสริมการพัฒนา "หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยสนับสนุนวัสดุในการพัฒนาอาชีพในแก่หมูบ่ ้าน
และชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก จานวน 80 หมู่บ้าน
โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

เสริมสร้างการรับรูเ้ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 1.อบรมสร้างการรับรู้แก่สื่อมวลชน/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 คน
จังหวัดระยอง
2.อบรมสร้างการรับรู้และเครือข่ายระดับอาเภอ 8 อาเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 120 คน
3.เสริมสร้างการรับรู้ EEC ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดระยอง 12 ครั้ง
4.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างการรับรูแ้ ก่ทุกภาคส่วน
4.1 ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ EEC ขนาด A4 30,000 แผ่น
4.2 ผลิตปูายไวนิลพร้อมติดตัง้ รื้อถอน ขนาด 5x8 เมตร 16 ปูาย
4.3 ผลิตและจัดทาวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 8 นาที 1 ชุด
4.4 ผลิตและจัดทา Animation ความยาวไม่เกิน 3 นาที 15 ตอน พร้อมเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 1 ชุด
4.5 ผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขนาด 5.5”x7.5” พิมพ์ 4 สี 8 หน้า และพิมพ์ 1 สี 140 หน้า
รวม 3,000 ฉบับ
4.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร EEC ผ่านวิทยุชุมชน 15 สถานี
4.7 เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ EEC จานวน 3 สปอต ยาว 60 วินาที 400 ครั้ง

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

5,168,000

3,267,500

สานักงานจังหวัด

3,267,500

9,000,000
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บัญชีโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียงลาดับความสาคัญ
ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

41

103

รวมทั้งสิ้น

746,493,160

ภายในกรอบวงเงิน Y1
1

2

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
ผล และพืชเศรษฐกิจ
เกษตรจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์นาในแหล่
้
ง
ประมงพื้นที่จงั หวัดระยอง

ปรับเปลี่ยนขนาดตาอวน
ของเครื่องมือลอบปูม้า
แบบพับได้ในพื้นทีจ่ ังหวัด
ระยอง

1.สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยการอบรมการขอรับรองมาตรฐาน GAP
ให้แก่เกษตรกร 400 ราย ส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ จานวน 16 ชุด
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยทาแผ่นปูายโครงเหล็กพร้อมติดตั้งเพื่อแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 40 ปูาย
3.ออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑ์ผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีอตั ลักษณ์จังหวัดระยอง
4.สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ (QR Code) โดยประชุมชี้แจง
เกษตรกรในการจัดทา QR Code 1,000 คน/ผลิตและพิมพ์ QR Code 1,500,000 ดวง/จัดงานแถลงข่าว
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อ
5.ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง โดยการจัดงาน
รณรงค์และสาธิตการผสมดอกทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่มคี ุณภาพ 5 อาเภอ/จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ประกาศ
จังหวัดพร้อมติดตัง้ /จัดทาปูาย “รณรงค์การไม่ตัดทุเรียนอ่อน”/จัดทา Guide Book เครือข่ายแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) จานวน 15,000 เล่ม/จัดทาสื่อ VTR ประชาสัมพันธ์ผลไม้
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน)
6.สัมมนาสรุปผลการดาเนินงานการโครงการฯ จานวน 1 ครั้ง เปูาหมายคือเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 120 คน
1.อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านชีววิทยาของปูม้า การจัดทาเขตอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าและ
การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า และด้านกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชาวประมง จานวน 100 คน
(3 รุ่น)
2.จัดทาตาอวนของเครื่องมือลอบปูมา้ แบบพับได้ ขนาดตาอวน 2.5 นิ้ว จานวน 25,000 ลูก

สานักงานเกษตร
จังหวัดระยอง

สานักงานประมง
จังหวัดระยอง

373,331,360
9,000,000
3,711,000

1,844,500

24

ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

3

โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการน้า
ภาคการเกษตรจังหวัด
ระยอง
โครงการสร้างแหล่งกักเก็บ
น้าเพื่อปูองกัน แก้ไขปัญหา
น้าท่วมและภัยแล้ง

ก่อสร้างอาคารบังคับน้า
บ้านศาลาน้าลึก ตาบล
หนองบัว อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างกาแพงปูองกันตลิง่
คลองระบายน้าสาย 3
ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้า
ส่วนขยายเพิม่ เติม โซน 1
อ่างเก็บน้าประแสร์ ตาบล
ปุายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
วางระบบท่อส่งน้าบ้าน
หนองกวางระยะเพิ่มเติม
ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารอัดน้าพร้อมระบายน้าล้น สูง 3 เมตร สันฝายยาว 51 เมตร จานวน 1 แห่ง และขุดสระเก็บ
น้าด้านหน้าอาคาร

โครงการ
ชลประทานระยอง

30,000,000

ก่อสร้างกาแพงปูองกันตลิง่ ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมขุดลอกคลองระบายน้าสาย 3 (คลองคา) โครงการ
ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชลประทานระยอง

30,000,000

4
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โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการน้า
ภาคการเกษตรจังหวัด
ระยอง

6

โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการน้า
ภาคการเกษตรจังหวัด
ระยอง
โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

7

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าส่วนขยายเพิม่ เติม โซน 1 อ่างเก็บน้าประแสร์ จากท่อพีวีซี เป็นท่อเหล็กเหนียว
ขนาด ศก.400 มิลลิเมตร ความยาว 229 เมตร ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาประแสร์

3,000,000

วางระบบท่อส่งน้าบ้านหนองกวางระยะเพิ่มเติม ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย
1) สายหลักท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก.600 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 1.300 กิโลเมตร พร้อมจุด
จ่ายน้า 6 แห่ง
2) สายแยกท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก.500 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 512 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้า 1 แห่ง
1.จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 20,000 เล่ม
2.จัดทาวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว 8,000 ชุด
3.จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ขนาด A4 50,000 แผ่น
4.ผลิตรายการ/สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 8 รายการ
5.ผลิตสารคดีการท่องเที่ยว 20 ตอน
6.เผยแพร่สารคดีวิทยุฯ ทั่วประเทศ 20 ตอน
7.ผลิต/สาเนาและเผยแพร่ สารคดีทางวิทยุฯ 20 ตอน
8.เผยแพร่สารคดี/สปอตโทรทัศน์ ผ่านทาง Social Media Network ผ่าน Fan Page ต่างๆ 26 ครั้ง
9.ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง แบบมีบรรยายเป็นข้อความ
ภาษาอังกฤษ (ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ) 6 ตอน เผยแพร่ 350 ครั้ง

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาประแสร์

30,000,000

สานักงานจังหวัด
ระยอง

5,000,000

25

ที่

โครงการ

กิจกรรม
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โครงการอนุรักษ์ฟนื้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

9

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาทรัพยากรน้า

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบ
นิเวศปุาต้นน้าจังหวัด
ระยอง

10

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม
โครงการเพิม่ พื้นทีส่ ีเขียวให้
พื้นที่ปุาจังหวัดระยอง

เฝูาระวังและฟื้นฟูแหล่ง
ปะการังและหญ้าทะเล
เทียม

11

ฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนให้มี
ความสมบูรณ์และยั่งยืน

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

1.ปลูกปุาชายเลน จานวน 30 ไร่ ณ พื้นที่อาเภอแกลง
2.ปลูกปุาบก จานวน 20 ไร่ ณ เขาจอมแห อาเภอนิคมพัฒนา
3.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า จานวน 10,000 ตัว
4.พัฒนาปุาชายเลน ณ พื้นที่ปาุ ชายเลนปากน้าระยอง อาเภอเมืองระยอง โดยทาความสะอาดปุาชายเลน
เช่น ตัดแต่งกิ่ง เก็บขยะในบริเวณปุาชายเลน และจัดทาตาข่ายปูองกันขยะ
5.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนชน
จานวน 40 คน
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีวิจัยต้นน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย ปูอิฐตัวหนอน ระยะทาง 500
เมตร, ปรับที่และปูหญ้า พื้นที่ 3,200 ตรม., ติดตั้งปูายพันธุ์ไม้และรายละเอียดสรรพคุณ จานวน 50 ปูาย,
ปูายสื่อความหมาย จานวน 20 ปูาย, ชุดม้านั่งปูนเลียนแบบไม้ จานวน 5 ชุด
2.อบรมค่ายเยาวชนรักษ์ปุาต้นน้า 2 รุ่นๆละ 50 คน รวมเป็น 100 คน
3.จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางปั่นจักรยานเขายายดา จานวน 50,000 ฉบับ

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

1,580,000

1.สร้างแหล่งหญ้าทะเล (ซั้งเชือก) เพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลและระบบนิเวศในทะเลบริเวณกลุม่ ประมง
พื้นบ้าน จานวน 300 ชุด 2.จัดวางทุน่ แนวเขตปะการังเทียมบริเวณจังหวัดระยอง จานวน 300 ชุด 3.สร้าง
แนวปูองกันจัดวางทุ่นแนวเขตอนุรกั ษ์ (ไข่ปลา) จานวน 150 ชุด4.ติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวังการบุกรุก
ทาลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ออกปฏิบัติงานทางเรือ 12 ครั้ง
1.จัดทาทุ่นกันขยะเข้าพื้นที่ปุาชายเลน ระยะทาง 5,900 เมตร
2.จัดสร้างแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และอาศัยปูดาและสัตว์น้าในพื้นที่ปุาชายเลน 5 แห่ง
3.ปลูกและฟื้นฟูปาุ ชายเลนเพื่อเป็นการเพิม่ พื้นที่ปุา จานวน 10 ครั้ง

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 852,000
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง/
สถานีวิจัยต้นน้า
ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกจังหวัด
ระยอง
สานักงานบริหาร
10,200,000
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1
สานักงานบริหาร
14,580,300
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1

26

ที่

โครงการ

กิจกรรม

12

โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการดารงชีวิตและ
พัฒนาคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

สร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทยปูองกันภัยยา
เสพติด

13

โครงการทานุบารุงรักษา
ศาสนาและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น

14

โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

เสริมสร้างพลังจิตเพื่อ
สังคมโดยการอบรมสมาธิ
ให้กบั นักเรียน เยาวชน
และประชาชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง

15

โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง

16

โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมของจังหวัด
ระยอง

ประชารัฐร่วมใจ ส่งเสริม
ตลาดของดีเมืองระยอง

17

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP
สู่อัตลักษณ์จังหวัดระยอง
(OTOP To 4DNA)

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

1.ประชุมคณะทางานเพื่อสารวจพื้นที่ เปูาหมาย คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วางแผนการดาเนินงาน
2.จัดประชุมร่วมกับพื้นที่ เปูาหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของบทบาทหน้าที่
3.พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับพื้นทีผ่ ลิตเอกสาร สื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
4.จัดกิจกรรม “สร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยปูองกันภัยยาเสพติด อาเภอละ 100 คน รวมทั้งสิ้น
800 คน
เสริมสร้างพลังจิตเพื่อสังคมโดยการอบรมสมาธิให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน หลักสูตร 3 วัน 2
คืน จานวน 8 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง

2,432,000

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง

1,669,160

1.ส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง Surprise Rayong (1,500,000 บาท)
2.จัดงานสืบสานตานานเมืองเก่า 4 แห่ง (บ้านค่าย เมืองแกลง บ้านฉางและยมจินดา) (4,000,000 บาท)
3.จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีทจี่ ังหวัดระยอง ประจาปี 2564 (3,000,000 บาท)
4.จัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล (3,000,000 บาท)
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 3 หลักสูตร (1,500,000 บาท)
6.จัดงาน “มหกรรม ดนตรี ที่ชายหาดระยอง ครัง้ ที่ 7 (3,000,000 บาท)
7.จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC (2,5000,000 บาท)
1.กิจกรรมจัดงานวันสุนทรภู่กวีโลก (3.00 ล้านบาท)
2.กิจกรรมจัดงานมหกรรมเล่าขาน ตานานเมืองระยอง (3.00 ล้านบาท)
3.กิจกรรมมหกรรมรวมพลังขับเคลือ่ นจังหวัดคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง
"บวร" (3.00 ล้านบาท)
1.อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จานวน 200 คน2.จัดงาน
“ตลาดประชารัฐของดี จังหวัดระยอง” จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 บูธ

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ระยอง

18,500,000

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง

9,000,000

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

5,000,000

1.อบรมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม “ส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น สู่อัตลักษณ์ชุมชน” จานวน 120 คน
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์สร้างคุณค่า จานวน 40 ผลิตภัณฑ์
3.จัดงานสร้างคุณค่า สร้างรายได้ จานวน 5 วัน 100 บูธ โดยนาผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาและผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ มาแสดงและจาหน่าย

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

6,300,000
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กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

1.อบรมส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ ้านคนรักช้าง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพแก่คนในหมูบ่ ้าน
จานวน 29 หมู่บา้ น ๆ ละ 30 คน รวมเป็น 870 คน
2.พัฒนาอาชีพ “หมู่บา้ นคนรักช้าง” โดยสนับสนุนวัสดุเพื่อการสาธิตในการประกอบอาชีพตามที่แต่ละ
หมู่บา้ นได้ประชาคมไว้แล้ว จานวน 29 หมู่บ้าน
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคนรักช้าง ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านนาร่อง “หมู่บา้ นคนรักช้าง” 4
หมู่บา้ น พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่นาร่อง 4 หมู่บา้ น และจัดงานกิจกรรม "รักช้าง ณ
เขาชะเมา” จานวน 1 ครั้ง
1.สารวจและคัดเลือกพื้นที่เปูาหมายโดยสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม
จานวน 68 โรงเรียน ๆ ละ 60 คน รวมเป็น 4,080 คน
2.จัดประชุมคณะทางานร่วมกับพื้นที่เปูาหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าทีก่ ับสถานศึกษา
เปูาหมาย ประชาสัมพันธ์นกั เรียนเข้าร่วมโครงการ
3.จัดกิจกรรม “ปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร” โดยอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนแก่
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาทุกแห่งจัดทาบัญชีลงทะเบียนผูใ้ ช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่มี
ใบอนุญาตขับขี่ และหมวกนิรภัย
1.จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง จานวน 1 ครั้ง 150 คูหา 5 วัน
2.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์/โฆษณาและเผยแพร่/เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์/คู่มือร้านอาหารอร่อยจังหวัดระยอง
จานวน 1,000 เล่ม

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

3,714,500

สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ระยอง

1,751,000

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง

2,990,000

ยกระดับ SMEs ไทยก้าว
ไกลสูอ่ าเซียน

จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs/กลุ่ม Biz Club/OTOP จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
จังหวัดภาคกลาง จานวน 1 ครั้ง และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 1 ครั้ง

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง

2,600,000

สร้างการรับรูแ้ ละการมี
ส่วนร่วมในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด และลด
ความเลื่อมล้าในสังคม
ระยอง

1.สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
และลดความเลื่อมล้าในสังคม 8 อาเภอ ๆ ละ 100 คน รวมจานวน 800 คน2.สร้างการรับรู้และมีสว่ นร่วม
ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และลดความ
เลื่อมล้าในสังคม 12 โรงเรียน ๆ ละ 100 คน รวมจานวน 1,200 คน

สานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดระยอง

1,000,000

18

โครงการส่งเสริมแนว
ทางการดารงชีวติ ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริมการดารงวิถีชีวิต
หมู่บา้ นคนรักช้าง จังหวัด
ระยอง

19

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เพือ่
เสริมสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยให้กบั ชุมชน

ปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัย
จราจร

20

โครงการพัฒนาคุณภาพ
มหกรรมเทศกาลอาหาร
สินค้าและบริการของจังหวัด เด่นจังหวัดระยอง
ให้มมี าตรฐาน

21

โครงการส่งเสริมสถาน
ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการ
โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการดารงชีวิต และ
พัฒนาคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

22

28
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โครงการส่งเสริม พัฒนา
และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
ให้กบั ประชาชน

กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ
ต้นน้า
1. ประชุมคณะทางานอาหารปลอดภัยได้เข้าร่วมประชุมคณะทางาน
2. อบรมการใช้ชุดทดสอบสารปนเปือ้ นในอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 40 คน
3. ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
4. พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่ นร่วม (PGS) 8 กลุ่ม
5. ปรับระบบการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองในจังหวัดระยอง 50 ราย
6. ปรับระบบการเลี้ยง การตลาด เพือ่ การบริโภค การอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อ 50 ราย
7. ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตสินค้าสัตว์นาทะเลและชายฝั
้
่ง
8. ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตสินค้าสัตว์นาจื
้ ด
9. พัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน GAP มกษ. กุ้งทะเล 30 ฟาร์ม
10. ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืชให้เกษตรกร 240 ราย
กลางน้า
1. สถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (ปศุสัตว์ OK)
2. เฝูาระวังคุณภาพสินค้าสัตว์นาทะเลและชายฝั
้
ง่ เช่น ตรวจโลหะหนักในสัตว์นาจากแหล่
้
งประมงชายฝั่ง
ตรวจไมโครพลาสติกในระบบทางเดินอาหารสัตว์นา้ ตรวจสารฟอร์มาลีนตกค้างในสัตว์นาจากท่
้
าเทียบ
เรือประมง
3. เฝูาระวังคุณภาพสินค้าสัตว์นาจื
้ ด ตรวจโลหะหนักในสัตว์นาจากแหล่
้
งประมงน้าจืด
4. เก็บตัวอย่างเนื้อหมู/เนื้อวัว เพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดง
5. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลายน้า
1. จัดหน่วยบริการอาหารปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จ การให้ความรู้ การตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
เบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน 8 ตลาด
2. จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ระยอง/สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์
ฯ/สานักงานเกษตร
ฯ/สานักงานประมง
ฯ/สานักงานปศุสตั ว์
ฯ/สานักงาน
พาณิชย์ฯ/สถานี
พัฒนาที่ดิน

12,037,400
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โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการดารงชีวิต และ
พัฒนาคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

25

26

27

กิจกรรม
รณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัด
ระยอง

รายละเอียดสาคัญ

1.เยี่ยมติดตามศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
2.อบรมแกนนาเด็กและเยาวชน เรื่อง การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จานวน 30 แห่ง
4.อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสมาชิก TO BE NUMBER ONE เปูาหมาย 200 คน
5.จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เปูาหมาย 400 คน
6.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความเข้าใจการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE และประกวดชมรม
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เปูาหมาย 300 คน
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานชมรม และกิจกรรมพิเศษ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
เปูาหมาย 120 คน
8.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เปูาหมาย 110 คน
9.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการนาเสนอผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โครงการส่งเสริมและพัฒนา พลังงานของพ่อสารต่อ
1.สัมมนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงาน ปลูกจิตสานึกการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อการ
ชีวิตพอเพียง ภายใต้
พลังงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และเกณฑ์การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
แนวคิดโรงเรียนต้นแบบ
2.จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนในฝัน ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้
ยั่งยืน
พลังงานในฝัน
พลังงานในฝัน
3.ประกาศผลการประกวดโรงเรียนในฝัน ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 ศูนย์การ
เรียนรู้พลังงานในฝัน
โครงการเพิม่ ศักยภาพขีด
ส่งเสริมและพัฒนา
1.จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการรายเดิม รายใหม่ และผู้สนใจทั่วไป จานวน 500 คน
ความสามารถผู้ประกอบ
ผู้ประกอบการ
2.จัดทาคู่มือในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดระยองฯ จานวน 1,500 เล่ม
ขนาดเล็กและขนาดย่อม
อุตสาหกรรม SMEs
3.จัดทาระบบการบริหารจัดการด้านการผลิต หรือการบริหารจัดการด้านการตลาด อย่างใดอย่างหนึ่ง
จังหวัดระยอง รองรับ EEC จานวน 20 ราย
โครงการปูองกันการกัดเซาะ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งความยาว 70 เมตร ริมแม่น้าระยอง (บริเวณตลาดหนองตาหรั่ง) หมู่ที่ 1 บ้าน
และการระบายน้า
ริมแม่นาระยอง
้
(บริเวณ
หนองบัว ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ตลาดหนองตาหรัง่ ) หมู่ที่
1 ตาบลหนองบัว อาเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ระยอง

2,536,000

สานักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง

596,000

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

2,100,000

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง

9,840,000

30

ที่

โครงการ

28

โครงการฟื้นฟูและเฝูาระวัง
คุณภาพน้าและแหล่งน้า

29

30

31

กิจกรรม

ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
บนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณ
หน้าด่าน จุดที่ 3 ตาบลเพ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
โครงการฟื้นฟูและเฝูาระวัง ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
คุณภาพน้าและแหล่งน้า
บนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณ
อ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1
ตาบลเพ อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เสริมสร้างการรับรู้เขต
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล พัฒนาพิเศษภาค
ด้านเศรษฐกิจ
ตะวันออก (EEC) จังหวัด
ระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียบนพื้นทีเ่ กาะเสม็ด บริเวณหน้าด่าน จุดที่ 3 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง)

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง

19,900,000

ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียบนพื้นทีเ่ กาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง)

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง

19,900,000

1.อบรมสร้างการรับรู้แก่สื่อมวลชน/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 คน
2.อบรมสร้างการรับรู้และเครือข่ายระดับอาเภอ 8 อาเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 120 คน
3.เสริมสร้างการรับรู้ EEC ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดระยอง 12 ครั้ง
4.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างการรับรูแ้ ก่ทุกภาคส่วน
4.1 ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ EEC ขนาด A4 30,000 แผ่น
4.2 ผลิตปูายไวนิลพร้อมติดตัง้ รื้อถอน ขนาด 5x8 เมตร 16 ปูาย
4.3 ผลิตและจัดทาวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 8 นาที 1 ชุด
4.4 ผลิตและจัดทา Animation ความยาวไม่เกิน 3 นาที 15 ตอน พร้อมเผยแพร่ทางสือ่ ออนไลน์ 1 ชุด
4.5 ผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขนาด 5.5”x7.5” พิมพ์ 4 สี 8 หน้า และพิมพ์ 1 สี 140 หน้า
รวม 3,000 ฉบับ
4.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร EEC ผ่านวิทยุชุมชน 15 สถานี
4.7 เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ EEC จานวน 3 สปอต ยาว 60 วินาที 400 ครั้ง
โครงการปรับปรุงและพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการ 1.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1
ระบบการรักษาความ
รักษาความปลอดภัยและ สาหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จานวน 66 เครื่อง
ปลอดภัยในจังหวัดระยองให้ ให้บริการประชาชน
2.ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Industrial Ethernet Switch) จานวน 13 เครื่อง
มีประสิทธิภาพ
3.ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
4.ติดตั้งตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 12 ตู้

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง

3,267,500

ตารวจภูธรจังหวัด
ระยอง

9,950,000

31

ที่

32

33

34

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

5.ติดตั้งระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ จานวน 1 ระบบ
6.ติดตั้งเสาสาหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แขวงทางหลวง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM) ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา ระยอง
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 38,360 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาน้อย – บ้านค่าย
ในอาเภอปลวกแดง
3574 ตอน เขาน้อย –
ช่วงกม.ที่ 26+250 – 27+925 ตาบลละหาร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
บ้านค่าย ช่วงกม.ที่
26+250 – 27+925
ตาบลละหาร อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
เสริมผิวแอสฟัลต์ในทาง
เสริมผิวแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 5,045 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงาน 60,540 ตาราง แขวงทางหลวง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
หลวงหมายเลข 3145
เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง – แหลมแม่พิมพ์ ช่วงกม.ที่ 11+330 – 16+375
ระยอง
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ตอน ท่าเรือแกลง – แหลม ตาบลชากพง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ในอาเภอแกลง
แม่พิมพ์ ช่วงกม.ที่
11+330 – 16+375
ตาบลชากพง อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
โครงการก่อสร้างและพัฒนา ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ก่อสร้างเส้นทางจักรยานพาราแอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต สายสานักสงฆ์ถ้าเขาประทุน - วัดถ้าวัฒนมงคล กว้าง แขวงทางหลวง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
สายสานักสงฆ์ถ้าเขา
2.50 เมตร ระยะทาง 5,678 เมตร หรือคิดเป็นผิวทางจักรยานไม่น้อยกว่า 14,195 ตารางเมตร ตาบลเขา ชนบทระยอง
บริการท่องเที่ยวให้ได้
ประทุน - วัดถ้าวัฒนมงคล น้อย อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
มาตรฐาน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตาบลเขาน้อย อาเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง

งบประมาณ (บาท)

14,600,000

19,800,000

24,600,000
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ที่

โครงการ

35

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชน

36

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชน

37

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชน

38

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชน

39

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์นาในแหล่
้
ง
ประมงพื้นที่จงั หวัดระยอง

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สาย
รย.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 3139 – บ้าน
เกษตรศิริ อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนน
สาย รย.5050 แยกทาง
หลวงชนบท รย.4027 บ้านห้วยโปุง อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนน
สาย รย.2024 แยกทาง
หลวงหมายเลข 36 - บ้าน
ภูดร อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนน
สาย รย.4005 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3377 บ้านชุมแสง อาเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง
เพิ่มผลผลิตสัตว์นาใน
้
แหล่งน้าธรรมชาติจังหวัด
ระยอง

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิง่ เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จานวน 144 ชุด ถนนสาย รย.4017
แยกทางหลวงหมายเลข 3139 - บ้านเกษตรศิริ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

7,989,000

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดแบบกิง่ เดีย่ ว เสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. จานวน 87 ต้น สาย รย.5050
แยกทางหลวงชนบท รย.4027 - บ้านห้วยโปุง อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

5,037,000

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิง่ เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. จานวน 265 ต้น สาย รย.2024 แยก
ทางหลวงหมายเลข 36 - บ้านภูดร อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

15,081,000

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิง่ เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จานวน 164 ชุด ถนนสาย รย.4005
แยกทางหลวงหมายเลข 3377 – บ้านชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,500,000

1.ประชาสัมพันธ์การปล่อยพันธ์กงุ้ ก้ามกรามในพื้นที่อา่ งเก็บน้าดอกกราย อ่างเก็บน้าคลองใหญ่ อ่างเก็บน้า
หนองปลาไหล และอ่างเก็บน้าประแสร์
2.จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จานวน 1,200,000 ตัว

สานักงานประมง
จังหวัดระยอง

1,873,000

33

ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

40

โครงการก่อสร้างและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน

ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
และบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของ
จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,800,000

41

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชน

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

5,800,000

42

โครงการบริหารจัดการขยะ
ในจังหวัดระยองอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนน
สาย รย.4023 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3377 บ้านคลองพระเจ้า อาเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง
บริหารจัดการขยะทะเล
และปากแม่นาแบบมี
้
ส่วน
ร่วม

1.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง(Overhang) ขนาด 2.40*3.00 ม.จานวน 13 ชุด
2.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 12.00 ม.(แบบ 2หน้า) ขนาด
หน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
3.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 1หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 2 ชุด
4.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 2หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
5.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 17.00 ม. (แบบ 2หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
6.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 20.00 ม. (แบบ 2หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
7.ติดตั้งปูาย น.2 (1 ชุด 3 ชิ้น) จานวน 26 ชุด
8.ปูาย บ1(หยุด) จานวน 11 ชุด
ติดตัง้ ไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิง่ เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จานวน 104 ชุด ถนนสาย รย.4023
แยกทางหลวงหมายเลข 3377 – บ้านคลองพระเจ้า อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

1.ดาน้าเก็บขยะในทะเลแบบมีส่วนร่วม 10 ครั้ง ปริมาณขยะใต้ทะเลลดลงไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม
2.อบรมสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จานวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 800 คน
3.จัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้าพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์นาแบบมี
้
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน จานวน 10 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,000 คน
4.จัดทาถุงผ้าประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก จานวน 20,000 ใบ
5.ติดตามการสร้างผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม ออกปฏิบัติงานทางเรือ
จานวน 10 ครั้ง

สานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1

8,000,000
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โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชน

44

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชน
โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชน
โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการน้า
ภาคการเกษตรจังหวัด
ระยอง

45

46

47

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชน

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างใน
ติดตัง้ ไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิง่ เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. รวมจานวน 187 ต้น
พื้นที่ตาบลทับมา อาเภอ 1) สายแหลมมะขาม - ต้นทุ่ง หมู่ที่ 2 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 2) สายแยก ทล.36 - หนองหว้า หมูท่ ี่ 5 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3) สายทุ่งนอก - มาบเตย หมู่ที่ 7 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
4) สายหนองมะหาด - เชื่อมสาย รย.4006 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างใน
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิง่ เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 168 W. รวมจานวน 168 ต้น
พื้นที่อาเภอนิคมพัฒนา
1) ถนนสายซอย 3 สาย 9 - สาย 11 อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
2) ถนนสายซอย 4 สาย 9 - สาย 11 อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
3) ถนนสายซอย 5 สาย 9 - สาย 15 อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างใน
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิง่ เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 175 W. รวมจานวน 175 ต้น
พื้นที่อาเภอบ้านฉาง
1) ถนนสายหลังโลตัสบ้านฉาง - หน้าสนามกอล์ฟอีสเทิร์น อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
2) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - พลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้า
ส่วนขยายเพิม่ เติม โซน 4
อ่างเก็บน้าประแสร์ ตาบล
ปุายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนน
สาย รย.4011 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3143 บ้านหนองบัว อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยองและรย.
4038 แยกทางหลวง
หมายเลข 3139 - บ้าน
มาบจันทร์ อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

10,328,000

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

10,274,000

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

10,274,000

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าส่วนขยายเพิม่ เติม โซน 4 อ่างเก็บน้าประแสร์ จากท่อพีวีซี เป็นท่อเหล็กเหนียว ศก. โครงการส่งน้าและ
400 มิลลิเมตร ความยาว 2.507 กิโลเมตร ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
บารุงรักษาประแสร์

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิง่ เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จานวน 152 ชุด ถนนสาย รย.4011 แขวงทางหลวง
แยกทางหลวงหมายเลข 3143 – บ้านหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองและ สาย รย.4038 แยกทาง ชนบทระยอง
หลวงหมายเลข 3139 - บ้านมาบจันทร์ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

20,000,000

8,500,000
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รายละเอียดสาคัญ

48

โครงการก่อสร้างและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน

ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
และบอกเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง

49

โครงการแก้ไขปัญหาจุด
เสี่ยงอันตรายเพื่อปูองกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนใน
จังหวัดระยอง

50

โครงการแก้ไขปัญหาจุด
เสี่ยงอันตรายเพื่อปูองกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนใน
จังหวัดระยอง

ก่อสร้างปรับปรุงวงเวียน
บริเวณสี่แยกเพือ่ ความ
ปลอดภัย สาย รย.4005
แยกทางหลวงหมายเลข
3377 – บ้านชุมแสง
อาเภอเขาชะเมาและ
อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง
ติดตั้งปูายจราจรและ
อุปกรณ์อานวยความ
ปลอดภัยที่จุดเสี่ยง
อันตรายทางถนนในพื้นที่
จังหวัดระยอง

1.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง (Overhang) ขนาด หน้าปูาย 2.40*3.00 ม.จานวน 10
ชุด2.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ขนาดspan 12.00 ม.(แบบ 2 หน้า)
ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 2 ชุด3.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง
(Overhead) ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด 4.ติดตั้ง
ปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 17.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาด
หน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด5.ติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)
ขนาด span 20.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาดหน้าปูาย 3.50*8.00 ม. จานวน 2 ชุด 6.ติดตั้งปูาย น.2 (1ชุด 3
ชิ้น) จานวน 17 ชุด
ก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนบริเวณสี่แยกเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย รย.4005 แยก ทล. 3377 – บ้าน
ชุมแสง อาเภอเขาชะเมาและอาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ช่วง กม.4+630 – กม.4+970 รวมระยะทาง
0.340 กิโลเมตร

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,800,000

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,500,000

ติดตั้งปูายจราจรและอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยบนถนนในจังหวัดระยอง ดังนี้
แขวงทางหลวง
พื้นที่อาเภอแกลง
ชนบทระยอง
1) สาย รย 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344 (กม.ที่ 93+500) - บ้านเขาวงเวียนแกลง ระยะทาง 15 กม.
2) แยกทางหลวงหมายเลข 3377 (กม.ที่ 16+300) - บ้านหนองกระพ้อ ระยะทาง 13 กม.
3) แยกทางหลวงหมายเลข 344 (กม.ที่ 86+800) - บ้านเขาหินแท่น แกลง ยาว 9 กม.
พื้นที่อาเภอเขาชะเมา
1) สาย รย 4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3430 (กม.ที่ 8+900) - บ้านน้าใส ระยะทาง 10.7 กม.
2) สาย รย 4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 (กม.ที่ 9+900) - บ้านคลองพระเจ้า ระยะทาง 11.9 กม.
3) สาย รย 5002 ยก ทช.รย.4005 (กม.ที่ 4+400) - บ้านคลองยาง ระยะทาง 22.7 กม.
พื้นที่อาเภอนิคมพัฒนา คือ สาย รย 5057 แยกทางหลวงชนบท รย.2024 (กม.ที่ 2+250) - บ้านเขามะพูด
ระยองทาง 14 กม.

7,890,000
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กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

พื้นที่อาเภอวังจันทร์ คือ สาย รย 3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344 (กม.ที่ 88+990) - บ้านชุมแสง
ระยะทาง 12 กม.
โครงการแก้ไขปัญหาจุด
ติดตั้งราวกันอันตราย
ติดตั้งราวกันอันตรายบนถนน จานวน 4 แห่ง ระยะทางรวม 1,960 เมตร ได้แก่
เสี่ยงอันตรายเพื่อปูองกัน
บริเวณทางโค้งบนถนนที่ 1.สาย รย.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 344 – ถ้าเขาลอย อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 220
และลดอุบัติภัยทางถนนใน เป็นจุดเสี่ยงในการเกิด
เมตร
จังหวัดระยอง
อุบัติเหตุ
2.สาย รย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 344 – บ้านเขาหินแท่น อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง
320เมตร
3.สาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองสนม อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระยะทาง 540 เมตร
4.สาย รย.6031 บ้านคลองใหญ่ - บ้านทุ่งโพธิ์ อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะทาง 880 เมตร
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM) ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 1,830 เมตร
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 40,260 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้าหนอง
ในอาเภอปลวกแดง
3245 ตอน อ่างเก็บน้า
ปลาไหล – เขาน้อย ช่วง กม.ที่ 13+600 – 15+430 ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
หนองปลาไหล – เขาน้อย
ช่วง กม.ที่ 13+600 –
15+430 ตาบลตาสิทธิ์
อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
โครงการก่อสร้างและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างทาง ก่อสร้างทางเชื่อมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ดังนี้
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
เชื่อมธรรมชาติอุทยาน
1) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริการท่องเที่ยวให้ได้
แห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 2) ก่อสร้างทางเดินเท้าไม้เทียม WPC ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 115 เมตร
มาตรฐาน
3) ก่อสร้างระเบียงชมวิว จานวน 3 ขนาด ได้แก่ 146, 48, 55 ตารางเมตร
4) ก่อสร้างม้านั่งอเนกประสงค์ จานวน 17 ชุด

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

5,200,000

แขวงทางหลวง
ระยอง

15,500,000

อุทยานแห่งชาติเขา
ชะเมา-เขาวง

4,875,000
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54

โครงการสร้างจิตสานึกอย่าง ติดตามตรวจสอบและ
มีส่วนร่วมเพื่อดูแลรักษา
แก้ไขปัญหาสารอินทรีย์
สิ่งแวดล้อม
ระเหยง่าย (VOCs) จังหวัด
ระยอง

55

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมของจังหวัด
ระยอง

เสริมพลังภูมปิ ัญญา
ผู้สูงอายุสร้างอัตลักษณ์
จังหวัดระยอง

56

โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการดารงชีวิตและ
พัฒนาคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

สร้างสุข ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนน่าอยู่ (Happy
Family)

57

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
โครงการระยองมุ่งสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชน
เข้มแข็งเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
เตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการในจังหวัด
ระยองมุ่งสู่อตุ สาหกรรม
เชิงนิเวศด้วยการหันมาใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

58

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

1.อบรมเครือข่ายเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อสร้างจิตสานึกในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จานวน 3 ครั้งๆ ละ 250 คน รวมเป็น 750 คน
2.ติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) จานวน 13 จุด
3.ประเมินการรัว่ ซึมของ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ของแหล่งกาเนิด (Fugitive source) จานวน 35
โรงงาน
4.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างศักยภาพฯ 1 ครั้ง เปูาหมายจานวน 50 คน
1.สืบค้น คัดเลือกผู้เป็นภูมิปญ
ั ญาผู้สูงอายุของจังหวัดระยอง
2.ถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
3.พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่อัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่า ดังนี้ 1) พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผูส้ ูงอายุ
สู่อัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่า จานวน 50 ภูมิปัญญา 2) จัดงาน 1 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอัตลักษณ์จังหวัดระยอง

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

9,580,000

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง

2,910,000

1.ประชุมคณะทางานร่วมกับพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการดาเนินการ การคัดเลือกเปูาหมายเข้า
ร่วมโครงการ
2.อบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนและการบริหารจัดการการเงินของครอบครัว การเลี้ยงดูลูก
ตามวัย (วงจรชีวิตครอบครัว/ พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และ Walk
Rally 8 ฐาน “สร้างสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ (Happy Family)” โดยแบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 150 คน
1.พัฒนา "หมู่บา้ น/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) แก่ผู้นาชุนชน จานวน 412 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน รวมเป็น 4,120 คน
2.ส่งเสริมการพัฒนา "หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยสนับสนุนวัสดุในการพัฒนาอาชีพในแก่หมูบ่ ้าน
และชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก จานวน 80 หมู่บ้าน
อบรมสัมมนาทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาจังหวัดระยองไปสูก่ ารเป็นสังคม
คาร์บอนต่า (Low Carbon Society) ด้วยการลดการใช้พลังงาน การบริหารจัดการด้านพลังงาน ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นสาคัญ กลุม่ เปูาหมายจานวน 600
คน พร้อมจัดบูธกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง

2,038,200

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

5,168,000

สานักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง

470,000

38

ที่

โครงการ
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โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอาเภอวังจันทร์

60

61

62

กิจกรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ตะเคียนทอง - คลองใหญ่
หมู่ที่ 6 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
แอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต รหัส
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.
ในอาเภอวังจันทร์
52003 สายพลงตาเอี่ยม หนองหอย หมู่ที่ 3,5
ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ขุนอินทร์ ซอย 9 หมู่ที่ 1
ในอาเภอวังจันทร์
ตาบลปุายุบใน อาเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพารา
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
แอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง บ้านคลองปุาไม้ - บ้าน
ในอาเภอวังจันทร์
มะงั่ว หมู่ที่ 8 ตาบล
ชุมแสง อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะเคียนทอง - คลองใหญ่ กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 700 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง

อาเภอวังจันทร์

3,026,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.52003 สายพลงตาเอี่ยม - หนอง
หอย กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
แอสฟัลต์ตกิ คอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า 9,100 ตารางเมตร หมู่ที่ 3,5 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง

อาเภอวังจันทร์

4,448,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนอินทร์ ซอย 9 กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง

อาเภอวังจันทร์

3,977,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองปุาไม้ - บ้านมะงัว่ กว้าง 7 เมตร หนา 0.05 อาเภอวังจันทร์
เมตร ยาว 297 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า 2,376
ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

1,611,000

39

ที่

โครงการ
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โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอาเภอวังจันทร์

64

65

66

67

68

กิจกรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
สนามกีฬาเทศบาลตาบล
ชุมแสง หมู่ที่ 2 ตาบลพลง
ตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ทุ่งกระดานดา หมูท่ ี่ 6
ในอาเภอบ้านฉาง
ตาบลสานักท้อน อาเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง สระแก้ว ซอย 5 หมู่ที่ 8
ในอาเภอบ้านฉาง
ตาบลสานักท้อน อาเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนา
ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
สายชากหมาก 6 หมู่ที่ 2
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ตาบลสานักท้อน อาเภอ
ประชาชน
บ้านฉาง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนา
ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
สายหนองหลง หมู่ที่ 2
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ตาบลสานักท้อน อาเภอ
ประชาชน
บ้านฉาง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนา
ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
สายหินสามชั้น หมู่ที่ 7
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ตาบลสานักท้อน อาเภอ
ประชาชน
บ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬาเทศบาลตาบลชุมแสง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 1,021.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,129 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 2 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

อาเภอวังจันทร์

4,754,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งกระดานดา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 514 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,084 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านฉาง

2,120,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแก้ว ซอย 5 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตาบลสานักท้อน อาเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านฉาง

7,330,000

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว ความสูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จานวน 123 ต้น สายชากหมาก 6 หมู่ที่ 2 ตาบล
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านฉาง

5,380,000

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว ความสูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จานวน 59 ต้น สายหนองหลง หมู่ที่ 2 ตาบล
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านฉาง

2,790,000

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่ เดี่ยว ความสูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จานวน 107 ต้น สายหินสามชั้น หมู่ที่ 7 ตาบล
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านฉาง

4,819,000
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โครงการ
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โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอาเภอปลวกแดง

70

71

72

กิจกรรม

ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบึงตาต้า - เนินสาราญ
หมู่ที่ 2,5 ตาบลหนองไร่
อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง บึงตาต้า – เนินสาราญ หมู่
ในอาเภอปลวกแดง
ที่ 5 บ้านคลองน้าดา
ตาบลหนองไร่ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เขาคลองซอง – โปุงเก้ง
ในอาเภอปลวกแดง
หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง
ตาบลหนองไร่ อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนา
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา
สาธารณะ ถนนสายวัง
เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประดู่ – แม่น้าคู้ (สาย 22)
ประชาชน
หมู่ที่ 3,4,5,7 ตาบลแม่นา้
คู้ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบึงตาต้า - เนินสาราญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10
เมตร หมู่ที่ 2,5 ตาบลหนองไร่ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

อาเภอปลวกแดง

1,909,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า – เนินสาราญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 627 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 3,762 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่
ที่ 5 บ้านคลองน้าดา ตาบลหนองไร่ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

อาเภอปลวกแดง

2,494,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคลองซอง – โปุงเก้ง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,680
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,080 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง ตาบลหนองไร่ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

อาเภอปลวกแดง

6,698,000

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะถนนสายวังประดู่ – แม่น้าคู้ (สาย 22) แบบเสากลมกิง่ เดีย่ ว สูง 9 เมตร ดวง อาเภอปลวกแดง
โคมไฟฟูาแสงสว่าง LED ขนาด 100 วัตต์ จานวน 280 ชุด ระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 8,500 เมตร หมู่ที่
3,4,5,7 ตาบลแม่น้าคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

11,332,000
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โครงการ
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โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอาเภอเขาชะเมา

74

75

76

กิจกรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สามแยกน้าเป็น – น้าใส 2
(ซอยบุญรอด) หมู่ที่ 1
บ้านสามแยกน้าเป็น ตาบล
น้าเป็น อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง สามแยกน้าเป็น – น้าใส 4
ในอาเภอเขาชะเมา
(ซอยลุงเอียด) หมูท่ ี่ 1
บ้านน้าเป็น ตาบลน้าเป็น
อาเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง กคอนกรีต สายชาฆ้อ - ท่า
ในอาเภอเขาชะเมา
ข้าม หมู่ที่ 2 ตาบลชาฆ้อ
อาเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ศรีประชา – บ่อยายเรียน
ในอาเภอเขาชะเมา
หมู่ที่ 1 ตาบลชาฆ้อ
อาเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกน้าเป็น – น้าใส 2 (ซอยบุญรอด) ขนาดกว้าง 6
อาเภอเขาชะเมา
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางตามสภาพ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยกน้าเป็น ตาบลน้าเป็น อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

3,273,800

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกน้าเป็น – น้าใส 4 (ซอยลุงเอียด) ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางตามสภาพ หมู่ที่ 1 บ้านน้าเป็น ตาบลน้าเป็น อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

อาเภอเขาชะเมา

6,113,800

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชาฆ้อ - ท่าข้าม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตาบลชาฆ้อ
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

อาเภอเขาชะเมา

7,450,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา – บ่อยายเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตาบลชาฆ้อ
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

อาเภอเขาชะเมา

3,806,000
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โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอาเภอบ้านค่าย
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กิจกรรม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
หลวง รย.2035 หนองกรับ
– โรงน้าตาล หมู่ที่ 3
ตาบลหนองบัว อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ปุาหวาย – ปุาสีเสียด หมู่ที่
ในอาเภอบ้านค่าย
5 ตาบลหนองบัว อาเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง บ้านเกาะ – หนองตาเสี่ยง
ในอาเภอบ้านค่าย
หมู่ที่ 2 ตาบลหนอง
ตะพาน อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
โครงวางการท่อระบายน้า
ก่อสร้างรางระบายน้า
เพื่อปูองกันแก้ไขปัญหาน้า คอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ท่วม
ข้างทาง ถนนสายหนองซิ
มสิว หมู่ที่ 1 ตาบลหนอง
บัว อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต สายทางหลวง รย.2035 หนองกรับ – โรงน้าตาล
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 10,000
ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

6,100,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุาหวาย – ปุาสีเสียด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ
0.50 เมตร หมู่ที่ 5 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

6,300,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะ – หนองตาเสี่ยง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตาบลหนอง
ตะพาน อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

4,500,000

ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง ถนนสายหนองซิมสิว ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
800 เมตร ลึก 0.50 เมตร หมู่ที่ 1 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

2,800,000
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โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอาเภอบ้านค่าย
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กิจกรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองคล้า – แถวเนิน หมู่
ที่ 3 ตาบลบางบุตร อาเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง
โครงการจัดทาระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา
เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้า หมู่บา้ นแบบผิวดินขนาด
อุปโภคบริโภค
ใหญ่มาก บ้านชากกอไผ่
หมู่ที่ 1 ตาบลชากบก
อาเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง
โครงการจัดทาระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา
เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้า หมู่บา้ นแบบผิวดินขนาด
อุปโภคบริโภค
ใหญ่มาก บ้านสามเนิน หมู่
ที่ 11 ตาบลหนองบัว
อาเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเล็ก สายชา
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง กฆ้อ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้าน
ในอาเภอบ้านค่าย
ค่าย อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เลียบคลองชลประทานฝั่ง
ในอาเภอบ้านค่าย
ซ้าย ช่วง (สายทางไผ่ลอ้ ม
– บึงต้นชัน) ถึงหน้า

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า – แถวเนิน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 486 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 2,916 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตาบลบางบุตร อาเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

2,100,000

ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านชากกอไผ่ หมู่ที่ 1 ตาบลชากบก อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง จานวน 1 แห่ง (ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้า)

อาเภอบ้านค่าย

7,473,000

ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสามเนิน หมู่ที่ 11 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง จานวน 1 แห่ง (ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้า)

อาเภอบ้านค่าย

5,000,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากฆ้อ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+415 ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 415 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,075 ตารางเมตร และรางระบาย
น้ารูปตัวยูสองข้าง กว้างข้างละ 0.65 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 365 เมตร หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านค่าย
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

3,350,300

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายเลียบคลองชลประทานฝัง่ ซ้าย ช่วง (สายทางไผ่ล้อม – บึงต้น อาเภอบ้านค่าย
ชัน) ถึงหน้าเทศบาลตาบลบ้านค่ายพัฒนาขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,970 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านค่าย อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

4,256,700
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กิจกรรม

เทศบาลตาบลบ้านค่าย
พัฒนา หมู่ที่ 4 ตาบลบ้าน
ค่าย อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ติดตั้งไฟส่องสว่าง ซอย
ในอาเภอนิคมพัฒนา
พอเพียง หมู่ที่ 5 ตาบล
พนานิคม อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง (แคปซีล) เป็นถนน
ในอาเภอแกลง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองหงส์ 2 หมู่ที่ 2
ตาบลชากโดน อาเภอแก
ลง จังหวัดระยอง
โครงวางการท่อระบายน้า
วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เพื่อปูองกันแก้ไขปัญหาน้า เสริมเหล็ก ถนนสายพลง
ท่วม
ช้างเผือก หมู่ที่ 7 บ้านพลง
ช้างเผือก ตาบลทางเกวียน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ธารเกษม – หนองสนม
ในอาเภอแกลง
หมู่ที่ 2 ตาบลวังหว้า
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ซอยพอเพียง ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา
อาเภอนิคมพัฒนา
0.15 เมตร ยาว 2,050 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
จานวน 19 ชุด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

7,687,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหงส์ 2 ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 579 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ผิวจราจรพร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 3,489 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตาบลชากโดน อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

อาเภอแกลง

1,847,000

วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า
2,540 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กทรงตัววี ถนนสายพลง
ช้างเผือก หมู่ที่ 7 บ้านพลงช้างเผือก ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

อาเภอแกลง

11,713,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารเกษม – หนองสนม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,035
อาเภอแกลง
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 6,210ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อ
ลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จานวน 21 ท่อน หมู่ที่ 2
ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

4,900,000
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โครงการ

90

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอาเภอแกลง

91

92

93

94

กิจกรรม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองหอย –
ชากตะแบก ซอย 2 หมู่ที่
12 ตาบลวังหว้า อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาระบบ
ปรับปรุงสถานีสูบน้าด้วย
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
ไฟฟูา หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
แคลนน้าเพือ่ อุปโภคบริโภค น้าขาว ตาบลทางเกวียน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพารา
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
แอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ชากคา หมู่ที่ 7 ตาบลชาก
ในอาเภอแกลง
พง อาเภอแกลง ถึงหมู่ที่ 7
ตาบลกระเฉด อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เนินไม้หอม - หนองเสม็ด
ในอาเภอแกลง
หมู่ที่ 10 ตาบลกระแสบน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพือ่
ถนนลาดยางแบบเคพซีล
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง (CAPE SEAL) สายบ้านปูา
ในอาเภอแกลง
แจ๊ส - เขายางแดง หมู่ที่ 6
ตาบลกระแสบน อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - ชากตะแบก ซอย อาเภอแกลง
2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิ จราจรไม่นอ้ ยกว่า 4,950 ตารางเมตร
ไหล่ทางตามสภาพ หมู่ที่ 12 ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

3,600,000

ปรับปรุงท่อส่งน้าดิบเป็นท่อ HDPE ชนิด PE 100 PN 16 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มิลลิเมตร และท่อ
เหล็ก S เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 300 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ตา่ งๆ ความยาวท่อรวม 936 เมตร หมู่ที่ 1
บ้านหนองน้าขาว ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

อาเภอแกลง

4,139,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชากคา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,800 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ตาบลชากพง อาเภอแกลง
ถึงหมู่ที่ 7 ตาบลกระเฉด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อาเภอแกลง

4,377,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินไม้หอม - หนองเสม็ด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 681
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 4,086 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ตาบลกระแสบน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

อาเภอแกลง

2,996,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านปูาแจ๊ส - เขายางแดง ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 6,780 ตารางเมตร หมู่ที่ 6
ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

อาเภอแกลง

3,305,000
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โครงการ
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โครงการก่อสร้างและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน

96

97

98

99

กิจกรรม

ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง
ถนนทางเข้าสะพานรักษ์
แสม หมู่ที่ 2,3,8 ตาบล
เนินฆ้อ อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ซอยหัวเสม็ด หมูท่ ี่ 8
ในอาเภอแกลง
ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ปรับปรุงท่อส่งน้าเพื่อ
พื้นฐานด้านการจัดการน้า
การเกษตรตามแนวถนน
ภาคการเกษตร จังหวัด
สายคลองขุด – ตาโรง
ระยอง
และสายตาโรง – ชะวึก
หมู่ที่ 2,3 ตาบลนาตาขวัญ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
โครงการก่อสร้างและพัฒนา ติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ชายหาดสวนสน หมู่ที่ 6
บริการท่องเที่ยวให้ได้
ตาบลแกลง อาเภอเมือง
มาตรฐาน
ระยอง จังหวัดระยอง
โครงการฟื้นฟูแหล่ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์สแู่ หล่ง
ท่องเที่ยวเก่าและพัฒนา
ท่องเที่ยวและศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ธรรมชาติปาุ ชายเลน (ด้าน
ทิศตะวันออกฝัง่ ทิศเหนือ
เชื่อมบรรจบฝั่งทิศใต้) หมู่
ที่ 2 ตาบลเนินพระ อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่าง LED โซล่าเซล ขนาด 100 W จานวน 184 ชุด ถนนทางเข้าสะพานรักษ์แสม หมู่
ที่ 2,3,8 ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

อาเภอแกลง

16,795,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัวเสม็ด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นทีผ่ ิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 4,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

อาเภอแกลง

6,656,000

วางท่อเชื่อมประสานกับแนวท่อส่งน้าเพื่อการเกษตรเดิม โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400
มิลลิเมตร PN10 (CLASS 100) ขุดวางประสานท่อพร้อมฝังกลบเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า
2,255 เมตร ตามแนวถนนสายคลองขุด – ตาโรง และสายตาโรง – ชะวึก หมู่ที่ 2,3 ตาบลนาตาขวัญ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อาเภอเมืองระยอง

9,992,000

ติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณชายหาดสวนสน สูง 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 415 เมตร หมู่ที่ 6 ตาบล
แกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อาเภอเมืองระยอง

3,001,000

1.ก่อสร้างสะพานแขวนพื้นไม้ ขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร จานวน 1 แห่ง
2.ก่อสร้างศาลาทีพ่ ักบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของสะพานแขวน ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 2.50 เมตร จานวน 4 ศาลา
3.ก่อสร้างสะพานเดินไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร จานวน 1 แห่ง
4.ก่อสร้างศาลาทีพ่ ักนักท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 5.60 เมตร จานวน 2 ศาลา

อาเภอเมืองระยอง

4,999,000
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ที่

โครงการ

100 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอาเภอเมืองระยอง

กิจกรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยสร้อยสุนทร 3 หมู่ที่ 5
บ้านเขาโบสถ์ ตาบลแกลง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
101 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง หนองตาหน - ยายจั่น หมู่
ในอาเภอเมืองระยอง
ที่ 1 ตาบลกะเฉด อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
102 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ทุ่งสบาย - คุสามเบี้ย หมู่ที่
ในอาเภอเมืองระยอง
1,7 ตาบลกะเฉด อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสร้อยสุนทร 3 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 731 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,386 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตาบลแกลง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อาเภอเมืองระยอง

2,500,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาหน - ยายจั่น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 331 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 1,986 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตาบลกะเฉด อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

อาเภอเมืองระยอง

1,571,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย - คุสามเบี้ย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 497 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 2,485 ตารางเมตร หมู่ที่ 1,7 ตาบลกะเฉด อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

อาเภอเมืองระยอง

1,965,000
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