สรุป (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวนปี 2565)
1) ทีม่ าของแนวทางการพัฒา (คงเดิม)
กรอบแนวคิดสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2565 คือ “จังหวัดระยอง
เป็นเมืองที่มีการคิดและนานวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี –
เป็นเมืองที่มีสมดุลการพัฒนา – ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นการ
สร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนระยอง
1) เป็นเมืองที่มีการคิดและนานวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา โดยเร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 2 ฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยและอันดามันเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจานวนมากขึ้น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2) เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี (City of good and quality of life) เป็นการเสริมสร้างการพัฒนา
จังหวัดระยองให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพดี สวัสดิการดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย
สุขภาพดี คือการมีสุขที่ดีทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ/ปัญญาและสังคม
สวัสดิการที่ดี คือประชาชนได้รับสวัสดิการจากภาครัฐตามสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ตลอดจน
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ปลอดมลพิษ มีสุขภาพที่ดี มีโครงสร้างของเมืองที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วนและทั่วถึง
3) มีพัฒนาอย่างสมดุล (balanced of development) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ปรับเปลี่ยนการพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมจากภาพของอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่ โดยนาแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco–Industrial
Town) มาใช้อย่างจริงจัง เพิ่มน้าหนักให้กับการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพสิ่งแวดล้อม การเกษตร การท่องเที่ยว
และพาณิชยกรรม
4) น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาประยุกต์ใช้
ในภาคีการพัฒนาให้กระจายไปทุกภาคส่วน โดย
ภาครัฐ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
ภาคธุรกิจเอกชน ให้ความสาคัญการพึ่งตนเอง ใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคเกษตร เน้นการนาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายของครัวเรือน
ภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง พัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตผ่าน
กระบวนการจัดทาแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นภูมิคุ้มกันชุมชนเข้มแข็ง
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2. เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดปี 2561 – 2565 (คงเดิม)
“เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง”
City innovative advances, Balanced development
and Based on the sufficiency economy

4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จานวน 6 ประเด็น
การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมสงบสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า และ
ประชาชนดารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดทายุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดระยองมุ่งเน้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และเสริมสร้างรากฐานการพัฒนา
ให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้กาหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดระยอง
จานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
4.1 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 (ด้านเกษตร)
พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ : ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอก
ประเทศ และพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา :
1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีความปลอดภัย
และมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดและช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์ โดยใช้ตลาดนาการผลิต
3) สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูป
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4) เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร (Smart Farmer) กลุม่ /สหกรณ์/
สถาบันเกษตรกร/บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
5) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นต่อการผลิตภาคเกษตร
ประมง และปศุสัตว์
6) ส่งเสริมภาคการเกษตร ให้มีการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม
7) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
8) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
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สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จาแนกตามแหล่งงบประมาณ :
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่ 1
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
งบประมาณกระทรวง/กรม
งบประมาณ อปท.
งบประมาณเอกชน

โครงการ

กิจกรรม

8
14
3
3
28

29

29

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2565
รวม
208,171,590
208,171,590
327,604,200
327,604,200
192,305,000
192,305,000
4,200,000
4,200,000
732,280,790
732,280,790

4.2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 (ด้านท่องเที่ยว)
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่ง/
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา :
1) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง
กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
2) พัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้หลากหลาย และมีมาตรฐาน
3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
4) สร้างจิตสานึก/กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟู
ภาพลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น
6) เสริมสร้างการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับความเชื่อมั่น
แก่นักท่องเที่ยว
7) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จาแนกตามแหล่งงบประมาณ :
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่ 2
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
งบประมาณกระทรวง/กรม
งบประมาณ อปท.
งบประมาณเอกชน

โครงการ

กิจกรรม

6
6
24
2
38

48

48

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2565
รวม
398,755,600
398,755,600
5,166,241,000
5,166,241,000
1,461,199,000
1,461,199,000
20,000,000
20,000,000
7,046,195,600
7,046,195,600
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4.3 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 (ด้านอุตสาหกรรม)
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดาเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์ : จังหวัดระยองเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง
สมดุลและยัง่ ยืน เป็นฐานอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา :
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility - CSR) ที่ถูกต้องนาไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2) ผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อตอบสนองการเข้าสู่การพัฒนาเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Thailand 4.0 Super Cluster และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่อุตสาหกรรม
4) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
5) ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
6) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และเชื่องโยงฐานข้อมูลจากทุกภาคส่วน
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จาแนกตามแหล่งงบประมาณ :
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่ 3
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
งบประมาณกระทรวง/กรม
งบประมาณ อปท.
งบประมาณเอกชน

โครงการ

กิจกรรม

7
6
6
1
20

23

23

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2565
รวม
179,326,200
179,326,200
35,500,000
35,500,000
829,000,000
829,000,000
800,000
800,000
1,044,626,200
1,044,626,200

4.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และทุกภาคส่วนดาเนินกิจกรรมโดยคานึงถึงความเสมอภาคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา :
1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่สีเขียว สาหรับป่าทุกประเภท เช่น ป่าบก ป่าหาด ป่าชายเลน และป่าเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน
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2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการกัดเซาะชายฝั่ง และมี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเกิดสมดุลต่อระบบนิเวศน์
3) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรน้าและพื้นที่ชุ่มน้า รวมถึงการจัดการคุณภาพน้าให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
4) บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และกากอุตสาหกรรมจากแหล่งกาเนิด รวมทั้งมีระบบการ
จัดการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
5) ส่งเสริมสร้างการสร้างจิตสานึก ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภาคเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้
เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) การจัดการมลพิษด้านอากาศ
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จาแนกตามแหล่งงบประมาณ :
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่ 4
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
งบประมาณกระทรวง/กรม
งบประมาณ อปท.
งบประมาณเอกชน

โครงการ

กิจกรรม

12
67
18
2
99

45

45

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2565
รวม
219,575,700
219,575,700
923,241,400
923,241,400
5,783,110,000
5,783,110,000
9,000,000
9,000,000
6,934,927,100
6,934,927,100

4.5 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5 (ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต)
เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตามมาตรฐานที่
กาหนด ภายใต้การน้อมนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
แนวทางการพัฒนา :
1) เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน อาหารและสาธารณสุข จากการ
คุกคามต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม
3) ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ขับเคลื่อนตามแนวทางสถาบันพระมหาชนก
4) สนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
6) อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่
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7) เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวิต และพัฒนาคนทุกช่วงวัย และกลุ่มบุคคลผู้เปราะบาง เพื่อ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสังคม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสังคมผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จาแนกตามแหล่งงบประมาณ :
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่ 5
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
งบประมาณกระทรวง/กรม
งบประมาณ อปท.
งบประมาณเอกชน

โครงการ

กิจกรรม

22
36
18
0
76

257

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2565
รวม
1,536,712,160
1,536,712,160
994,522,200
994,522,200
2,044,267,000
2,044,267,000

257

4,575,501,360

4,575,501,360

4.6 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 6 (ด้านพาณิชยกรรม การค้าและการลงทุน)
สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่การแข่งขัน
ในระดับสากล
วัตถุประสงค์ : ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
และมีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล
แนวทางการพัฒนา :
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีนวัตกรรมและความทันสมัย
สู่ระดับสากล
2) ส่งเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ให้มีมาตรฐานสากล
3) ส่งเสริมการผลิตบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการ
4) พัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา และความต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้า เพื่อแสดงศักยภาพสินค้า
ตอบสนองการเข้าสู่ EEC
6) พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
7) ส่งเสริมให้มีการเจรจาการค้า (Business Macting) ของเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ
8) ส่งเสริมให้มีการค้าการทาธุรกรรมผ่าน E-Commerce
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สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ จาแนกตามแหล่งงบประมาณ :
ภาพรวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่ 6
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
งบประมาณกระทรวง/กรม
งบประมาณ อปท.
งบประมาณเอกชน

โครงการ

กิจกรรม

8
27
13
2
50

24
0
0
0
24

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ. 2565
รวม
195,069,000
195,069,000
20,837,193,800
20,837,193,800
1,490,489,000
1,490,489,000
287,000,000
287,000,000
22,809,751,800
22,809,751,800

เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

7

ตารางสรุปงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565)
ตารางที่ 1 สรุปการจาแนกงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2565 (ทบทวนปี 2565) จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
แผนงาน

โครงการ

กิจกรรม

(1)

(2)

งบประมาณจังหวัด
งบประมาณกระทรวง/กรม
งบประมาณ อปท.
งบประมาณเอกชน

63
156
82
10
311

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

426
0
0
0
426

2,737,610,250
28,284,302,600
11,800,370,000
321,000,000
43,143,282,850

6.35
65.56
27.35
0.74
100.00

2,737,610,250
28,284,302,600
11,800,370,000
321,000,000
43,143,282,850

6.35
65.56
27.35
0.74
100.00

ตารางที่ 2 สรุปการจาแนกงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2565 (ทบทวนปี 2565) จาแนกตามประเด็นการพัฒนา
แผนงาน

โครงการ

กิจกรรม

(1)

(2)

28
38
20
99
76
50
311

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
ประเด็นการพัฒนาที่ 6

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

29
48
23
45
257
24
426

732,280,790
7,046,195,600
1,044,626,200
6,934,927,100
4,575,501,360
22,809,751,800
43,143,282,850

1.70
16.33
2.42
16.07
10.61
52.87
100.00

732,280,790
7,046,195,600
1,044,626,200
6,934,927,100
4,575,501,360
22,809,751,800
43,143,282,850

1.70
16.33
2.42
16.07
10.61
52.87
100.00

9,000,000
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