บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียงลาดับความสาคัญ
ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

รวมทั้งสิ้น
ภายในกรอบวงเงิน Y1
1

2

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
โครงการส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
ไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ
เกษตรจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

โครงการส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และประชาสัมพันธ์การ
จังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

1. สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยอบรมการ
ขอรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร 400 ราย และลงพื้นที่ตรวจประเมิน
แปลง GAP เบื้องต้น
2. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ (QR
Code) โดยประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่จานวน 40 คน ประชุมชี้แจงเกษตรกรในการ
จัดทา QR Code จานวน 300 คน ออกแบบและจัดพิมพ์ QR Code 1,000,000 ดวง
3. การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย โดยอบรม
กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย “การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ” แก่
เกษตรกร 160 คน ก่อสร้างและผลิตโรงเรือนปุ๋ยหมักเติมอากาศ ณ ศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน จานวน 8 อาเภอ
4. อบรมส่งเสริมช่องทางตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์แก่เกษตรกร จานวน 60 คน
1. กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง Surprise
Rayong (1.5 ล้านบาท)
2. กิจกรรมจัดงานสืบสานตานานเมืองเก่า 4 แห่ง (บ้านค่าย เมืองแกลง บ้านฉาง
และยมจินดา) รวม 16 ครั้ง (8.0 ล้านบาท)
3. กิจกรรมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีที่เมืองระยอง (3.0 ล้านบาท)
4. กิจกรรมจัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล จานวน 2 ครั้ง (3.0 ล้านบาท)
5. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหลักสูตรจานวน 3
หลักสูตร (1.5 ล้านบาท)
6. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Rayong Log Jam 2022 (แข่งกีฬาเซิร์ฟ)
จานวน 1 ครั้ง (1.0 ล้านบาท)

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

สานักงานเกษตร
จังหวัดระยอง

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยอง

งบประมาณ
(บาท)
745,821,770
382,012,420
9,000,000
2,022,920

23,500,000

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 1./2. ดาเนินการมา
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 62-64
เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรของจังหวัด
ระยอง เพิ่มศักยภาพไปสู่การ
แข่งขัน

ดาเนินการต่อเนื่อง แต่ปี 63 โดน
พ.ร.บ.โอนฯ ส่วนปี 64 ได้รับ
เฉพาะกิจกรรมที่ 1./2./3.
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดระยองให้มีชื่อเสียง สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี กระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยองให้เติบโตสูงขึ้น

1

ที่

โครงการ

กิจกรรม

3

โครงการส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
และประชาสัมพันธ์การ
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

4

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมช่องทางกระจาย
สินค้าและบริการของ
จังหวัดระยอง
โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

5

OTOP ระยองก้าวใหม่
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ
7. กิจกรรมการจัดงานมหกรรม ดนตรี ที่ชายหาดระยอง (Rayong Long Beach)
(3.0 ล้านบาท)
8. กิจกรรมจัดงานขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อ
รองรับ EEC (2.5 ล้านบาท)
1. จัดงานวันสุนทรภู่กวีโลก ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่า อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง (3.0 ล้านบาท)
2. จัดงานมหกรรมเล่าขาน ตานานเมืองระยอง” ณ ถนนยมจินดา ต.ท่าประดู่
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (3.0 ล้านบาท)
3. จัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง "บวร" ณ วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
(3.0 ล้านบาท)
จัดงาน “OTOP ระยองก้าวใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ
ไม่น้อยกว่า 100 บูธ

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
แบบมีบรรยายเป็นข้อความภาษาอังกฤษ (ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ) 6 ตอน
เผยแพร่ 350 ครั้ง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง

9,000,000

ดาเนินการต่อเนื่อง แต่ปี 63 โดน
พ.ร.บ.โอนฯ ส่วนปี 64 ได้รับ
3.9138 ล้านบาท
เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของจังหวัดระยองให้คง
อยู่คู่สังคมต่อไป

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

4,800,000

สานักงานจังหวัด
ระยอง

5,000,000

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดี เด่น ดัง
ในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิง
นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ดาเนินการต่อเนื่อง ปีงบ 63 ได้รับ
1.710 ล้านบาทปีงบ 64 ได้รับ
1.870 ล้านบาทเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยว

2

ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

6

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม

เพิ่มแหล่งทรัพยากรสัตว์
น้าและป้องกันการสร้าง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ในทะเล

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝัง่ ที่ 1

7

โครงการบริหารจัดการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะในจังหวัดระยองอย่าง ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จังหวัดระยอง

8

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
เสริมพลังภูมิปัญญา
และพัฒนาภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุสร้างอัตลักษณ์
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของ จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

1. สร้างแหล่งหญ้าทะเล (ซั้งเชือก) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ
ในทะเลบริเวณกลุ่มประมงพื้นบ้าน 15 กลุ่ม จานวน 300 ชุด
2. จัดวางทุ่นผูกเรือในแนวปะรังธรรมชาติในพื้นที่หมู่เกาะมัน จานวน 200 ชุด
3. สร้างแนวป้องกันโดยการจัดวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ไข่ปลา)ปะการังธรรมชาติ
ในพื้นที่หมู่เกาะมัน จานวน 200 ชุด
4. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการบุกรุกทาลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดระยอง ออกปฏิบัติงานทางเรือ 12 ครั้ง
1. ประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเยาวชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้น
ทาง จานวน 2 รุ่นๆ ละ 80 คน รวม 160 คน
3. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนชุมชนปลอดขยะ ที่
ได้รับรางวัลระดับประเทศ จานวน 2 รุ่นๆ ละ 36 คน จานวนรวม 72 คน แล้ว
นามาประยุกต์ใช้ในจังหวัดระยอง และมีการประเมินและตัดสินการประกวด
โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ
1. สืบค้น เพื่อคัดเลือกผู้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุของจังหวัดระยอง
2. ถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
3. พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่อัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่า จานวน 50 ภูมิ
ปัญญา และจัดงาน 1 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอัตลักษณ์จังหวัดระยอง จานวน 1 ครั้ง

9

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมช่องทางกระจาย
สินค้าและบริการของ
จังหวัดระยอง

1. จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจาปี 2565 จานวน 1
ครั้ง โดยจัดงานจานวน 5 วัน ไม่น้อยกว่า 130 คูหา
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์/โฆษณาและเผยแพร่/เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์/คู่มือ
ร้านอาหารอร่อยจังหวัดระยอง จานวน 1,000 เล่ม

มหกรรมเทศกาลอาหาร
เด่นจังหวัดระยอง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

งบประมาณ
(บาท)
9,600,000

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

1,000,000

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง

2,910,000

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง

2,500,000

หมายเหตุ
ดาเนินการมาต่อเนื่องในปี 63-64
เพื่อเพิ่มแหล่งฟื้นฟูระบบนิเวศทาง
ทะเล และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
หลบภัย วางไข่ของทรัพยากรสัตว์
น้า ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้าและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่งใน
พื้นที่
เสริมสร้างศักยภาพผู้นาชุมชน
ประชาชน เยาวชนในการลด คัด
แยก และนาขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ สร้างเครือข่ายโรงเรียน
และชุมชน

จังหวัดระยองมีประชากรผู้สูงอายุ
ประมาณ 81,899 คน จาก
ประชากรของจังหวัด 705,837 คน
(11.69%) เป้าหมายคือผู้สูงอายุผู้
เป็นภูมิปัญญา 23 สาขา ในพื้นที่ 8
อาเภอในจังหวัดระยอง อาเภอละ
75 คน รวม 600 คน
ข้อเสนอของหอการค้า ดาเนินการ
ต่อเนื่องถึงปี 62-63 ส่วนปี 64 อยู่
ใน Y2 (มูลค่าการจาหน่ายรวม
ภายในงานของผู้ประกอบการ ไม่
น้อยกว่า 6,000,000 บาท)

3

ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
1,873,000

10

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู เพิ่มผลผลิตสัตว์น้าใน
ทรัพยากรสัตว์น้าในแหล่ง แหล่งน้าธรรมชาติจังหวัด
ประมงพื้นที่จังหวัดระยอง ระยอง

1. ประชาสัมพันธ์การปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกรามในพื้นที่อ่างเก็บน้าดอกกราย อ่าง
เก็บน้าคลองใหญ่ อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้าประแสร์
2. จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จานวนไม่น้อยกว่า 900,000 ตัว

สานักงานประมง
จังหวัดระยอง

11

โครงการส่งเสริมแนว
ส่งเสริมการดารงวิถีชีวิต
ทางการดารงชีวิตตามแนว หมูบ่ ้านคนรักช้าง จังหวัด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ระยอง
พอเพียง

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

3,714,500

12

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยให้กับชุมชน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.อบรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคนรักช้าง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
อาชีพแก่คนในหมู่บ้าน จานวน 29 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน รวมเป็น 870 คน
2.พัฒนาอาชีพ “หมู่บ้านคนรักช้าง” โดยสนับสนุนวัสดุเพื่อการสาธิตในการ
ประกอบอาชีพตามที่แต่ละหมู่บ้านได้ประชาคมไว้แล้ว จานวน 29 หมู่บ้าน
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคนรักช้าง ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านนาร่อง
“หมู่บ้านคนรักช้าง”
4 หมู่บ้าน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่นาร่อง 4 หมู่บ้าน และ
จัดงานกิจกรรม "รักช้าง ณ เขาชะเมา” จานวน 1 ครั้ง
จัดอบรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนน การจัดทาบัญชี
ลงทะเบียน ผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่มีใบอนุญาตขับขี่ และหมวกนิรภัย
รวมทั้งประเมินโรงเรียนเป้าหมายที่มีวินัยจราจร 100 เปอร์เซ็นต์ เป้าหมาย
จานวน 68 โรงเรียน ๆ ละ 60 คน รวม 4,080 คน
1. ปลูกป่าชายเลน จานวน 50 ไร่
2. ปลูกป่าบก จานวน 10 ไร่
3. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า จานวน 18,000 ตัว
4. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยจากช้างป่า จานวน 200 ชุด
5. จัดหาต้นรวงผึ้ง จานวน 1,000 ต้น
6. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม12 ป้าย
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟู

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ระยอง
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

1,751,000
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ปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัย
จราจร

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

3,070,000

หมายเหตุ
ดาเนินการในวาระสาคัญ/งานพิธี
การ/ตามความเหมาะสม
เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า
ธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุล จาก
การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่าง
เก็บน้า สร้างอาชีพ และรายได้
ให้กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา
ช้างป่าในพื้นที่อาเภอเขาชะเมาใน
กรอบของ พช.ที่ได้รับมอบหมาย
(การพัฒนาอาชีพ)

เพื่อสร้างจิตสานึก ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้
ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้
ฟื้นฟูสภาพป่าบก ป่าชายเลนให้
กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ

4

ที่

โครงการ

14

โครงการสร้างแหล่งกัก
เก็บน้าเพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง

15

โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จัดการน้าภาคการเกษตร
จังหวัดระยอง

16

โครงการฟื้นฟูและเฝ้า
ระวังคุณภาพน้า และ
แก้ไขปัญหาน้าเสีย

17

โครงการก่อสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนชน จานวน 4 รุ่นๆ ละ 40 คน
รวมเป็น 160 คน
8. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านรุกขกรให้กับเจ้าหน้าที่ทุกตาบลในจังหวัดระยอง 2 รุ่นๆ
ละ 50 คน รวม 100 คน
ก่อสร้างกาแพงป้องกันตลิ่งความยาวรวม 2 ฝั่งคลองไม่น้อยกว่า 690.00 เมตร
โครงการ
พร้อมขุดลอกคลอง ระยะทาง 345.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,588.00 ชลประทานระยอง
ลูกบาศก์เมตร

แก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง
(คลองทับมา) (ระยะที่ 5)
ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้า
วางท่อส่งน้าชนิดท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชนิดใต้ดิน มอก.427-2531 ชัน้
ตาบลกระแสบน อาเภอ
คุณภาพ ค ชนิดใต้ดิน ขนาด ND.600 หนา 6.0 มิลลิเมตร ยาว 4.450 กิโลเมตร
แกลง จังหวัดระยอง
พร้อมอาคาร Air valve จานวน 5 แห่ง อาคารท่อแยกจ่ายน้า จานวน 7 แห่ง
อาคาร Blow off จานวน 4 แห่ง จุดสิ้นสุดท่อส่งน้ารับแรงดันสาย จานวน 1
แห่ง ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างระบบบาบัดน้า
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 2 ขนาด
เสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด
500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบ
บริเวณอ่าวน้อยหน่า
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง)
จุดที่ 2 ตาบลเพ อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างแพทางเดินลอย
ก่อสร้างแพทางเดินลอยน้า ใช้ทุ่นจิ๊กซอร์ลอยน้าความยาวทางเดินยาว 600 เมตร
น้าจากฝั่งไปเกาะขี้ปลา
กว้าง 3 เมตร ใช้ทุ่นผูกเรือ 30 ชุด พร้อมถ่วงฐานทุ่นคอนกรีต เสาพร้อมเชือกกันตก
ตาบลกร่า อาเภอแกลง
และทุ่นกันกระแทก โดยเชื่อมจากฝั่งไปเกาะขี้ปลา ตาบลกร่า อาเภอแกลง จังหวัด
จังหวัดระยอง
ระยอง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

งบประมาณ
(บาท)

30,000,000

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาประแสร์

50,000,000

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง

19,900,000

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1

30,000,000

หมายเหตุ

ดาเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 6163 ส่วนปี 64 ไม่ได้เสนอ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณ
พื้นที่ลุ่มน้าคลองทับมาและพื้นที่
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง
เกษตรกรได้รับน้าเพียงพอกว่า
2,000 ไร่ เพื่อเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาด
แคลนน้าในการทาสวนผลไม้ช่วง
ฤดูแล้ง
ต่อเนื่องจากปีงบ 64 ที่ได้
งบประมาณแล้ว 2 จุด คือ บริเวณ
อ่าวน้อยหน่าจุด 1 และหน้าด่าน
เพื่อแก้ไขการเสื่อมเสียของระบบ
นิเวศโดยรอบเกาะเสม็ด
เพื่อเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ให้กับจังหวัดระยอง ดึงดูด
นักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวให้ฟื้นฟูและกระจาย
รายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง

5

ที่

โครงการ

กิจกรรม

18

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอเมือง
ระยอง

19

โครงการแก้ไขปัญหาจุด
เสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางถนน
ในจังหวัดระยอง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้
ใหม่ ในทางหลวง
หมายเลข 3 ตอน ระยอง
– กะเฉด ช่วง กม.ที่
226+015 - 227+055
(หมู่บ้านปลวกเกตุ และ
พัน ร.7) ตาบลเชิงเนิน
และตาบลตะพง อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปรับปรุงขยายผิวจราจร
ถนนสาย รย.4038 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3139
– บ.มาบจันทร์ อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

20

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอปลวกแดง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN แขวงทางหลวง
- PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4
ระยอง
CM) ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน
ไม่น้อยกว่า 24,521 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง – กะเฉด
ช่วง กม.ที่ 226+015 - 227+055 (หมู่บ้านปลวกเกตุ และพัน ร.7) ตาบลเชิงเนิน
และตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปรับปรุงขยายผิวจราจร AC หนา 5 เซนติเมตร จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร โดย
แต่ละช่องกว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร รวมความกว้างไม่
น้อยกว่า 17.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
20,400 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้าท่อ/บ่อพัก งานไฟฟ้าแสงสว่างและ
ป้ายจราจรอานวยความปลอดภัย ถนนสาย รย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข
3139 – บ.มาบจันทร์ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN
คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4
ใหม่ ในทางหลวง
CM) ขนาดกว้าง 19.60 เมตร ยาว 1,245 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน
หมายเลข 3245 ตอน อ่าง ไม่น้อยกว่า 24,510 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้า
เก็บน้าหนองปลาไหล –
หนองปลาไหล – หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ 13+780 - 15+025 (หมู่บ้านเขาน้อย)
หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
13+780 - 15+025
(หมู่บ้านเขาน้อย) ตาบล
ตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

งบประมาณ
(บาท)
9,990,000

หมายเหตุ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
ใช้เส้นทางสัญจร ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
มุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

25,000,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

แขวงทางหลวง
ระยอง

9,980,000

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
ใช้เส้นทางสัญจร ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
มุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

6

ที่

โครงการ

กิจกรรม

21

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอแกลง

22

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอบ้านค่าย

23

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้
ใหม่ ในทางหลวง
หมายเลข 3 ตอน กะเฉด
– นายายอาม ช่วง กม.ที่
262+435 - 263+500
(หมู่บ้านเขาชากกรูด)
ตาบลห้วยยาง อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ในทางหลวงหมายเลข
3574 ตอน เขาคันทรง –
บ้านค่าย ช่วง กม.ที่
41+530 - 42+190
(หมู่บ้านบางบุตร) ตาบล
บางบุตร อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ในทางหลวงหมายเลข
344 ตอน คลองเขต – ยุบ
ชงโค ช่วง กม.ที่ 62+600
- 67+940 (เป็นช่วงๆ)
(หมู่บ้านคลองเขต) ตาบล
ป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN แขวงทางหลวง
- PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4
ระยอง
CM) ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน
ไม่น้อยกว่า 24,485 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด – นายาย
อาม ช่วง กม.ที่ 262+435 - 263+500 (หมู่บ้านเขาชากกรูด) ตาบลห้วยยาง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (RECYCLING 20 CM + AC 10 CM) ขนาดกว้าง 19.00
เมตร ยาว 660 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12,540 ตารางเมตร ในทาง
หลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง – บ้านค่าย ช่วง กม.ที่ 41+530 42+190 (หมู่บ้านบางบุตร) ตาบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

งบประมาณ
(บาท)
9,940,000

หมายเหตุ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
ใช้เส้นทางสัญจร ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
มุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

แขวงทางหลวง
ระยอง

9,970,000

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
ใช้เส้นทางสัญจร ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
มุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING แขวงทางหลวง
HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE ระยอง
SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT- OFF จานวน 222 ต้น ในทางหลวง
หมายเลข 344 ตอน คลองเขต – ยุบชงโค ช่วง กม.ที่ 62+600 - 67+940 (เป็น
ช่วงๆ) (หมู่บ้านคลองเขต) ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

9,999,000

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
ใช้เส้นทางสัญจร ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
มุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

7

ที่

โครงการ

24

โครงการฟื้นฟูและเฝ้า
ระวังคุณภาพน้า และ
แก้ไขปัญหาน้าเสีย

25

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

26

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

27

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

28

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและระบบท่อ
ระบายน้าฝนและน้าเสีย
บริเวณหน้าด่านอุทยาน
เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะ
เสม็ด ตาบลเพ อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน
สาย รย.5059 แยก
ทช.รย.4058 - บ้านบึง
ตาต้า อาเภอบ้านค่ายและ
อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน
สาย รย.3025 แยก ทล.
344 – ถ้าเขาลอย อาเภอ
วังจันทร์และอาเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง
วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณซอยข้างวัด
หนองผักหนาม หมู่ที่ 2
ตาบลมาบข่า อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง
วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณถนนเทศบาล
58/4 เชื่อมถนนเทศบาล

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หน้า 0.15
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร พร้อมทั้งรางยู
คอนกรีต และปรับปรุงท่อระบายน้าเสีย ชนิด HPDE 8 นิ้ว 2 ข้างทาง รวม
ระยะทาง 1,100 เมตร บริเวณหน้าด่านอุทยานเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง

งบประมาณ
(บาท)
22,000,000

หมายเหตุ
เพื่อปรับปรุงระบบการระบายน้า
เสียบนเกาะเสม็ดให้มีประสิทธิภาพ

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 180W จานวน 163 แขวงทางหลวง
ชุด หม้อแปลงจานวน 8 ชุด ถนนสาย รย.5059 แยก ทช.รย.4058 - บ้านบึงตาต้า ชนบทระยอง
อาเภอบ้านค่ายและอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

10,000,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 180W จานวน 82
ชุด หม้อแปลงจานวน 3 ชุด ถนนสาย รย.3025 แยก ทล.344 – ถ้าเขาลอย
อาเภอวังจันทร์และอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

5,000,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

วางท่อ HBPE ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,480 เมตร
การประปาส่วน
พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณซอยข้างวัดหนองผักหนาม หมู่ที่ 2 ตาบล ภูมิภาคสาขาบ้าน
มาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ฉาง

1,896,000

ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง

วางท่อ HBPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทางไม่น้อยกว่า 3,608 เมตร
พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนนเทศบาล 58/4 เชื่อมถนนเทศบาล
64/2 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

1,796,000

ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้าน
ฉาง

8

ที่

โครงการ
บริโภค

29

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

30

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

31

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

32

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

กิจกรรม
64/2 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้าน
ฉาง อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณถนนสาย 22 –
วังประดู่ ตาบลแม่น้าคู้
อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณถนนสายบ่อ
ปลาเชื่อม ถนนหัวน้าตก
หมู่บ้านแกลลอรี่ฮิลล์
ตาบลมาบตาพุด อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณซอยสิน
ประเสริฐ เชื่อมซอยหนอง
หว้า ตาบลห้วยโป่ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณถนนสายกลาง
หมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่
4 ตาบลนิคมพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง

วางท่อ HBPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 263 เมตร ขนาด 160
มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 2,377 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 2,640 เมตร
พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนนสาย 22 – วังประดู่ ตาบลแม่น้าคู้
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้าน
ฉาง

1,985,000

ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง

วางท่อ HBPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 608 เมตร ขนาด 160
มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 1,680 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 2,280 เมตร
พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนนสายบ่อปลาเชื่อม ถนนหัวน้าตก
หมู่บ้านแกลลอรี่ฮิลล์ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้าน
ฉาง

1,507,000

ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง

วางท่อ HBPE ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,198 เมตร
พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณซอยสินประเสริฐ เชื่อมซอยหนองหว้า
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้าน
ฉาง

1,788,000

ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง

วางท่อ HBPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 550 เมตร ขนาด 160
มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 1,500 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,050 เมตร พร้อม
ซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนนสายกลางหมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4
ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้าน
ฉาง

1,720,000

ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

9

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

โครงการ

33

โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จัดการน้าภาคการเกษตร
จังหวัดระยอง

ก่อสร้างฝายน้าล้นบ้านสิน ก่อสร้างฝายน้าล้นกึ่งประตูระบายน้า ความยาวสันฝาย 45.00 เมตร สูง 3.00
สังวาลย์ร่วมใจ หมู่ที่ 4
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกว้านและบานระบาย ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จานวน
ตาบลสองสลึง อาเภอแก 2 ชุด บ้านสินสังวาลย์ร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตาบลสองสลึง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ลง จังหวัดระยอง

โครงการ
ชลประทานระยอง

34

โครงการก่อสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของ
จังหวัดระยอง

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,800,000

35

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัยในจังหวัด
ระยองให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาประสิทธิภาพใน
การรักษาความปลอดภัย
และให้บริการประชาชน

ตารวจภูธรจังหวัด
ระยอง

10,000,000

1.ติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง (Overhang) ขนาด หน้าป้าย
2.40*3.00 ม.จานวน 10 ชุด
2.ติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ช่วงระหว่างเสา
กว้าง 12.00 ม.(แบบ 2 หน้า) ขนาดหน้าป้าย 3.50*8.00 ม. จานวน 2 ชุด
3.ติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ช่วงระหว่าง
เสากว้าง 15.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาดหน้าป้าย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
4.ติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ช่วงระหว่าง
เสากว้าง 17.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาดหน้าป้าย 3.50*8.00 ม. จานวน 1 ชุด
5.ติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ช่วงระหว่าง
เสากว้าง 20.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาดหน้าป้าย 3.50*8.00 ม. จานวน 2 ชุด
6.ติดตัง้ ป้าย น.2 (1ชุด 3ชิ้น) จานวน 17 ชุด
1. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ
จานวน 52 เครื่อง
2. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 สาหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 4 เครื่อง
3. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Industrial Ethernet Switch)
จานวน 14 เครื่อง
4. ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย (SFP Module) จานวน 28 เครื่อง
5. ติดตั้งระบบข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดจานวน 1 ระบบ
6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ระบบ

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
30,000,000

ที่

หมายเหตุ
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
ในพื้นที่ ราษฎรกว่า 220 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,400 ไร่
ได้รับประโยชน์
เพื่อบอกเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดระยอง
โครงการพระราชดาริ อ.ปลวกแดง
(อ่างดอกกราย) ,อ.เขาชะเมา(นา
ตกเขาชะเมา,น้าตกคลองปลาก้าง,
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
,วัดถ้าเขาประทุน,วัดถ้าวัฒนมงคล,
อ่างเก็บน้าประแสร์และแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆที่สาคัญของจังหวัด
ระยอง
ปี 62 ได้รับงบจากจังหวัด 9.8 ล้าน
บาท (ปรับปรุงศูนย์ควบคุม)
ปี 63 ได้รับงบกองทุนไฟฟ้า 15
ล้านบาท งบจาก EEC 20.25 ล้าน
บาท ส่วนปี 64 ไม่ได้รับจัดสรร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และ
นักท่องเที่ยว ยกระดับการสร้าง
ความมั่นคงในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

10

ที่

โครงการ

36

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอปลวกแดง

37

โครงการแก้ไขปัญหาจุด
เสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางถนน
ในจังหวัดระยอง

38

โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จัดการน้าภาคการเกษตร
จังหวัดระยอง

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

โครงการสารอง Y2
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN
คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4
ใหม่ ในทางหลวง
CM) ขนาดกว้าง 19.60 เมตร ยาว 578 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน
หมายเลข 3245 ตอน อ่าง ไม่น้อยกว่า 11,330 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้า
เก็บน้าหนองปลาไหล –
หนองปลาไหล – หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ 12+022 - 12+600 (หมู่บ้านเขาน้อย)
หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
12+022 - 12+600
(หมู่บ้านเขาน้อย) ตาบล
ตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงวงเวียน ขยายผิวจราจรบริเวณวงเวียนและขยายผิวจราจรก่อนเข้าวงเวียน ผิวจราจร Ac
บริเวณสี่แยกเพื่อความ
หนา 5 เซนติเมตร ช่วง กม.4+650 – กม.4+950 รวมระยะทาง 0.300 กิโลเมตร
ปลอดภัย ถนนสาย รย.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างวงเวียน
4005 แยกทางหลวง
ประติมากรรมรูปช้าง 1 แห่ง และงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณวงเวียนพร้อมด้วยงาน
หมายเลข 3377 – บ้าน
จราจรอานวยความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ถนนสาย รย.4005 แยก ทล. 3377 –
ชุมแสง อาเภอเขาชะเมา บ้านชุมแสง อาเภอเขาชะเมาและอาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
และอาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างอาคารบังคับน้า
ก่อสร้างอาคารอัดน้าพร้อมระบายน้าล้น ท่อระบายน้า ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร
บ้านมาบสองสลึง หมู่ที่ 9 ยาว 10.00 เมตร จานวน 1 แถว พร้อมติดตั้งเครื่องกว้านแบบมือหมุนพร้อมบาน
ตาบลบางบุตร อาเภอบ้าน ระบาย ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 1 ชุด และขุดลอกคลองเพิ่มความกว้าง
ค่าย จังหวัดระยอง
ปากคลองอย่างน้อย 12.00 เมตร ความลึกคลองให้ได้ประมาณ 3.50 เมตร ความ
ยาวขุดลอกคลองประมาณ 1 กิโลเมตร บ้านมาบสองสลึง หมู่ที่ 9 ตาบลบางบุตร
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

หน่วยดาเนินการ
แขวงทางหลวง
ระยอง

งบประมาณ
(บาท)
363,809,350
4,720,000

หมายเหตุ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
ใช้เส้นทางสัญจร ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
มุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง

9,500,000

บริเวณแยกชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัจจุบันยังไม่
มีวงเวียน มีแต่แบริเออร์ชั่วคราว
ติดตัง้ ไว้

โครงการ
ชลประทานระยอง

30,000,000

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
ในพื้นที่ ราษฎรกว่า 200 ครัวเรือน
พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 100 ไร่
ได้รับประโยชน์

11

ที่

โครงการ

กิจกรรม

39

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

40

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอปลวกแดง

41

โครงการแก้ไขปัญหาจุด
เสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางถนน
ในจังหวัดระยอง

42

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณซอยโรตารี่ –
ซอยเทศบาล 29 ตาบล
สานักท้อน อาเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้
ใหม่ ในทางหลวง
หมายเลข 3574 ตอน เขา
คันทรง – บ้านค่าย ช่วง
กม.ที่ 16+025 - 17+235
(หมู่บ้านพงลาดวน) ตาบล
ละหาร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย รย.
5037 บ.หนองสนม – บ.
เชิงเนิน (ถนนสาย 2)
อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณถนนนิคมสาย
9 หมู่ที่ 3 ตาบลนิคม
พัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ
วางท่อ HBPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 305 เมตร ขนาด 160
มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 2,004 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 2,309 เมตร
พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณซอยโรตารี่ – ซอยเทศบาล 29 ตาบล
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ
การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้าน
ฉาง

งบประมาณ
(บาท)
1,857,000

หมายเหตุ
ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN แขวงทางหลวง
- PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4
ระยอง
CM) ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน
ไม่น้อยกว่า 22,590 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง –
บ้านค่าย ช่วง กม.ที่ 16+025 - 17+235 (หมู่บ้านพงลาดวน) ตาบลละหาร
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

9,950,000

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
ใช้เส้นทางสัญจร ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
มุง่ สู่นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวจราจร AC หนา 5 เซนติเมตร ถนนแบบ 4 ช่อง แขวงทางหลวง
จราจร พร้อมตีเส้นจราจร งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณอานวยความ
ชนบทระยอง
ปลอดภัยอื่นๆ ช่วง กม.0+000 – 5+775 ระยะทาง 5.775 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 87,000 ตารางเมตร ถนนสาย รย.5037 บ.หนองสนม – บ.เชิง
เนิน (ถนนสาย 2) อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

40,000,000

วางท่อ HBPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 1,720 เมตร ขนาด 160
มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 480 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,200 เมตร พร้อม
ซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนนนิคมสาย 9 หมู่ที่ 3 ตาบลนิคมพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

1,897,000

ถนนสายนี้อยู่ใจกลางเมืองระยอง
ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นมาก เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ผิวจราจรบาง
ช่วงชารุดเสียหายและเสื่อมสภาพ
ทาให้เป็นหลุมบ่อ ก่อให้เกิด
อันตรายได้ง่าย
ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้าน
ฉาง

12

รายละเอียดสาคัญ

โครงการ

กิจกรรม
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โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

วางท่อ HBPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 1,920 เมตร ขนาด 160
มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 1,061 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 2,981 เมตร
พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณซอยมาบข่า-เนินพะยอม หมู่ที่ 4 ตาบล
มาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้าน
ฉาง
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โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

วางท่อ HBPE ขนาด 225 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,400 เมตร
พร้อมซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนนสาย 15 หมู่ที่ 7 ตาบลนิคมพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้าน
ฉาง

1,986,000

ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง
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โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมช่องทางกระจาย
สินค้าและบริการของ
จังหวัดระยอง

วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณซอยมาบข่า เนินพะยอม หมู่ที่ 4 ตาบล
มาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง
วางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า บริเวณถนนสาย 15
หมู่ที่ 7 ตาบลนิคมพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง
ยกระดับ SMEs ไทยก้าว
ไกลสู่อาเซียน

จัดงานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs/กลุ่ม Biz
Club/OTOP จานวน 1 ครั้ง 5 วัน สถานที่จัดงานในจังหวัดภาคกลางหรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง

1,050,000
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โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการดารงชีวิต
และพัฒนาคนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัด
ระยอง

1.เยี่ยมติดตามศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
สานักงาน
2.อบรมแกนนาเด็กและเยาวชน เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สาธารณสุขจังหวัด
3.พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 30 แห่ง
ระยอง
4.อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป้าหมาย
200 คน
5.จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป้าหมาย 400 คน
6.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการดาเนินงาน TO BE NUMBER
ONE และประกวดชมรม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เป้าหมาย 300 คน
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานชมรม และกิจกรรมพิเศษ โครงการ TO BE
NUMBER ONE ระดับภาค เป้าหมาย 120 คน
8.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เป้าหมาย 110 คน
9.ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

2,536,000

ดาเนินการในปี 62 ส่วนปี 63-64
อยู่ใน Y2 โดยจัดงานแสดงและ
จาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
SMEs /กลุ่ม Biz Club/OTOP
ฯลฯ จานวน 2 ครั้ง
เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจใน
กลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
เยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น
และภาคภูมิใจในตนเอง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
1,961,000

ที่

หมายเหตุ
ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 2,526
คน 2,950 ครัวเรือน ได้รับบริการ
ที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภค
น้าประปาได้อย่างทั่วถึง

13

งบประมาณ
(บาท)
2,120,000

ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ
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โครงการเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถผู้ประกอบ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม

เสริมสร้างผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
เป็น Smart SMEs รองรับ
การพัฒนา EEC และ
Thailand 4.0

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

48

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP
และพัฒนาภูมิปัญญา
สูอ่ ัตลักษณ์จังหวัดระยอง
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของ (OTOP To 4DNA)
จังหวัดระยอง

1. จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน หรือผู้ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัดระยอง เป็น Smart SMEs จานวน 120
ราย
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเป็น Smart SMEs การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ที่มีการนาระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินการธุรกิจ โดยอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการ 20 ราย รวม
จานวน 60 ชั่วโมง/ราย ณ สถานประกอบการ
1.อบรมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม “ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อัตลักษณ์
ชุมชน” จานวน 120 คน
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์สร้างคุณค่า จานวน 40
ผลิตภัณฑ์
3.จัดงานสร้างคุณค่า สร้างรายได้ จานวน 5 วัน 100 บูธ โดยนาผลิตภัณฑ์จาก
การพัฒนาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มาแสดงและจาหน่าย

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

6,300,000
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โครงการเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถผู้ประกอบ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม

1. จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการรายเดิม รายใหม่ และผู้สนใจทั่วไป
จานวน 100 ราย
2. จัดทาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือการบริหารจัดการการตลาด
อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ประกอบการจานวน 20 ราย

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

2,105,000

ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม SMEs
จังหวัดระยอง รองรับ
EEC

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

หมายเหตุ
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน หรือผู้ผลิตสินค้าชุมชน

การนาอัตลักษณ์ 4DNA มาประยุก
ใส่ผลิตภัณฑ์ แล้วนาไปแสดง
เผยแพร่ ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์เด่น
ความโดดเด่นบนเส้นสาย ลายเส้น
ของจังหวัดระยอง (กลุ่มเป้าหมาย
: กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก (กลุ่ม
OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มประมง
ภาคการเกษตร กลุ่มสัมมาชีพ
ชุมชน) และกลุ่มภาคอุตสาหกรรม)
ดาเนินการในปี 63 ส่วนปี 64 อยู่
ใน Y2 (ข้อมูล SME ทั้ง 4 ประเภท
มีจานวน 10,507 ราย)
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมรายเดิมและรายใหม่
รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

14

ที่

โครงการ

กิจกรรม
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โครงการส่งเสริม พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาความ
และสร้างสุขภาพอนามัยที่ ปลอดภัยด้านอาหาร
ดีให้กับประชาชน
จังหวัดระยอง

51

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่
ชุ่มน้า สวนพฤกษศาสตร์
ระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

กระบวนการต้นน้า
1. ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
2. อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรการปลุกพืช เลี้ยงสัตว์
และเคหกิจเกษตร 200 ราย
3. อบรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS) 8 กลุ่ม
4. ปรับระบบการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองในจังหวัดระยองเกษตร 50 ราย
5. ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตสินค้าสัตว์น้าทะเลและชายฝั่ง และสินค้าสัตว์
น้าจืด เช่น แพลงตอน อแมโมเนีย ไนไตร ไนเตรท สารตกค้าง เป็นต้น
6. พัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน GAP มกษ. กุ้งทะเล จานวน 30 ฟาร์ม
กระบวนการกลางน้า
1. ตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร 2,000 ตัวอย่าง โค 400 ตัวอย่าง
2. เฝ้าระวังคุณภาพสินค้าสัตว์น้าทะเลและชายฝั่ง และสินค้าสัตว์น้าจืด เช่น โลหะ
หนัก ไมโครพลาสติก ฟอร์มาลีนตกค้าง
กระบวนการปลายน้า
1. วิเคราะห์ปัญหา ประเมินผล จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สาหรับปัญหาสาร
เร่งเนื้อแดงปนเปื้อนในเนื้อวัว
2. พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป (ของฝาก) ต้นแบบสาหรับวิสาหกิจชุมชน
จานวน 3 กลุ่ม
3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตอาหารในจังหวัดระยอง 300 ราย
4. จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง 1 ครั้ง
5. ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
1. เพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ จานวน 50,000 กล้า ไม่ต่ากว่า 20
ชนิด
2. กาจัดพืชรุกรานต่างถิ่นในเขตพื้นที่ชุ่มน้า โดยใช้เครื่องจักรกลหนักขุดลอกกาจัด
พืชรุกรานต่างถิ่น และขนย้ายวัชพืช

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
ระยอง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

งบประมาณ
(บาท)
6,173,150

1,500,000

หมายเหตุ
ดาเนินการมาต่อเนื่องในปี 25622564เพื่อส่งเสริม พัฒนา และ
สร้างความปลอดภัยด้านอาหารให้
ประชาชนในจังหวัดระยอง เฝ้า
ระวัง ควบคุม และตรวจสอบ
คุณภาพอาหารปลอดภัยตลอดห่วง
โซ่อุปทาน

1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กับจังหวัดระยองโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน
2. เพื่อนากล้าไม่ไปใช้ในงานพิธี
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานใน
จังหวัดจัดขึ้น

15

ที่

โครงการ

52

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาพลังงานทดแทน
เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

53

54

55

56

โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการดารงชีวิต
และพัฒนาคนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
(EEC)

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 1. เพาะชากล้าหญ้าแฝก จานวนไม่น้อยกว่า 300,000 กล้า เพื่อแจกจ่ายให้
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ประชาชนหรือผู้ที่สนใจนาไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยป้ายประชาสัมพันธ์แจกกล้าหญ้าแฝก
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับองค์ความรู้การนาหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ
3. อบรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้าจานวน 4 รุ่นๆละ 50 คน รวมเป็น 200 คน
การใช้หลักรุกขกรรม
บารุงรักษาต้นสนทะเลตามหลักวิชาการรุกขกรรม โดยสารวจ ประเมิน สภาพ
บารุงรักษาต้นสนทะเล
ต้นไม้ที่ควรได้รับการตัดแต่งตามหลักรุกขกรรม ตัดแต่งและบารุงรักษาต้นสน
แนวชายหาดสวนสน
ทะเลและไม้ชนิดอื่น ณ หาดสวนสน ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ในพื้นที่
สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ตาบลแกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พลังงานของพ่อสารต่อ
1. จัดสัมมนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 10 โรงเรียน ให้ความรู้เรื่อง
ชีวิตพอเพียง ภายใต้
พลังงาน ปลูกจิตสานึกการใช้พลังงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
แนวคิดโรงเรียนต้นแบบ
2. จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนในฝัน ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใต้แนวคิด 1
พลังงานในฝัน
โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานในฝัน
3. ประกาศผลการประกวดโรงเรียนในฝัน ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใต้แนวคิด 1
โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานในฝัน
สร้างสุข ครอบครัวอบอุ่น 1. ประชุมคณะทางานร่วมกับพื้นที่เพื่อชี้แจงการดาเนินโครงการ
ชุมชนน่าอยู่ (Happy
2. จัดกิจกรรม “สร้างสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ (Happy Family)” 2 วัน
Family)
1 คืน แบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 150 คน รวมเป็น 600 คน
ส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชน
เข้มแข็งเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)

1.พัฒนา "หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แก่ผู้นาชุนชน จานวน 412 หมู่บ้าน ๆ ละ 10
คน รวมเป็น 4,120 คน
2.ส่งเสริมการพัฒนา "หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยสนับสนุนวัสดุในการ
พัฒนาอาชีพในแก่หมู่บ้านและชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก จานวน 80 หมู่บ้าน

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

หน่วยดาเนินการ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

งบประมาณ
(บาท)
655,500

หมายเหตุ
เพื่อเพาะชาหญ้าแฝกแจกจ่าย
ให้กับประชาชนนาไปปลูกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้า ลดผลกระทบ
ต่อการชะล้างพังทลายและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง
สานักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง

1,500,000

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดระยอง

2,038,200

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว
มีความรู้ และทักษะในการดาเนิน
ชีวิตเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

5,168,000

ลงพื้นที่ให้ความรู้ EEC แก่ชุมชน
กรณีนี้อาจไม่ตรงภารกิจของ พช.
(ซ้าซ้อนกับโครงการของสานักงาน
ประชาสัมพันธ์)

596,000

เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
และชีวิตของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่ประกอบกิจกรรมใน
พื้นที่หาดสวนสน
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านปัญหา
สภาวะโลกร้อนกับการใช้พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน
ให้กับนักเรียน/เยาวชน

16

ที่

โครงการ

57

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการบริหารจัดการ
ขยะในจังหวัดระยองอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

58

59

60

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

อนุรักษ์พืชอาหาร
ปลอดภัยในเขตชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

1. อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พืชอาหารปลอดภัย 2 ครั้งๆ ละ 30 คน
รวมเป็น 60 คน
2. จัดเตรียมพื้นที่ปลูกพืชอาหารปลอดภัย จานวน 26 แปลงๆ ละ 1 งาน
3. ปลูกพืชอาหารปลอดภัย ไม่ต่ากว่า 60 ชนิด
4. สร้างศูนย์ประสานงานการปลูกพืชอาหารปลอดภัย จานวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่
880 ตารางเมตร
บริหารจัดการขยะทะเล
1. ดาน้าเก็บขยะในทะเลแบบมีส่วนร่วม 10 ครั้ง ปริมาณขยะใต้ทะเลลดลงไม่น้อย
และปากแม่น้าแบบมีส่วน กว่า 3,000 กิโลกรัม
ร่วม
2. ฝึกอบรมสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
จานวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 800 คน
3. จัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้าพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าแบบมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน จานวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,000 คน
4. จัดทาถุงผ้าประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก จานวน 20,000 ใบ
5. ติดตามการสร้างผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม ออกปฏิบัติงานทางเรือ จานวน 10 ครั้ง
โครงการส่งเสริมและ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ เยาวชนให้มีทักษะความรู้ สู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ (STEM for TVET) เป้าหมายเยาวชนใน
การพัฒนาเขตพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า พื้นที่ 400 คน (417,000 บาท)
พิเศษภาคตะวันออก
สู่การเป็นกาลังสาคัญใน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
(EEC)
การพัฒนาอุตสาหกรรม
สูเ่ ทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ เป้าหมายเยาวชนในพื้นที่ 400
เป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC คน (417,000 บาท)

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการดารงชีวิต
และพัฒนาคนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายา

1. สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และลดความเหลื่อมล้าในสังคมระยอง จานวน 8
ครั้ง ๆ ละ 100 คน รวมจานวน 800 คน
2. สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในการป้องกัน

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

หมายเหตุ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ปลูกพืชอาหารปลอดภัย สร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้

สานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1

8,000,000

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะใต้ทะเล ลดปริมาณขยะ
ใต้ทะเลที่ส่งผลกระทบกับระบบ
นิเวศ รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ลดการใช้ถุงพลาสติก

สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง

884,000

สานักงานยุติธรรม
จังหวัดระยอง

1,000,000

เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและ
เยาวชนให้มีทักษะความรู้ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย สู่การเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC
รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
อนาคต
เสนอขอในปี 63-64 แต่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ อยู่ใน Y2
เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญและ
มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย

17

ที่

โครงการ

61

โครงการประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้การ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ระยอง

62

โครงการก่อสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน

63

กิจกรรม
เสพติด
และลดความเลื่อมล้าใน
สังคมระยอง
เสริมสร้างการรับรู้เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) จังหวัด
ระยอง

ปรับปรุงตลาดกลางผลไม้
ตะพงและตลาดสด
พื้นบ้าน หมู่ที่ 12 ตาบล
ตะพง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
โครงวางการท่อระบายน้า ก่อสร้างวางท่อระบายน้า
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้า พร้อมบ่อพักและทางเดิน
ท่วม
เท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกะเฉด - หาดใหญ่

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายา
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบล จานวน 67 ศูนย์
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.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างการรับรู้แก่ทุก
ภาคส่วน
4.1 ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ EEC ขนาด A4 30,000 แผ่น
4.2 ผลิตป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง รื้อถอน ขนาด 5x8 เมตร 16 ป้าย
4.3 ผลิตและจัดทาวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 8 นาที 1 ชุด
4.4 ผลิตและจัดทา Animation ความยาวไม่เกิน 3 นาที 15 ตอน พร้อม
เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 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
1. ต่อเติมตลาดกลางผลไม้ตะพง กว้าง 25.50 เมตร ยาว 132.00 เมตร
2. ต่อเติมตลาดสดพื้นบ้าน กว้าง 25.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร กว้าง 36.00 เมตร ยาว 41.50 เมตร

หมายเหตุ
กระบวนการยุติธรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจาวัน

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง

3,267,500

ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2562 แต่
ในปี 2563 โดน พ.ร.บ.โอนฯ ส่วน
ปี 2564 ไม่ได้รับการจัดสรร
เพื่อใฟ้ประชาชนรู้และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวการขับเคลื่อนด้าน EEC
จังหวัดระยอง

อาเภอเมืองระยอง

2,817,500

เพื่อให้มีอาคารตลาดกลางไม้ตะพง
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สวยงาม
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป

ก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง อาเภอเมืองระยอง
0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 321.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 36 บ่อ และทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.80 เมตร ยาว
415.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

2,589,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

18

ที่

โครงการ

64

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอบ้านค่าย

65

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอบ้านค่าย

66

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอบ้านค่าย

67

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตาบลกะ
เฉด อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้า สายหนองซิ
มสิว - หินโค่ง หมู่ที่ 1
ตาบลหนองบัว อาเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ไทยดา - ชายเขา หมู่ที่ 7
ตาบลหนองบัว อาเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยคนดี หมู่ที่ 7 ตาบล
หนองบัว อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่มาก บ้านท่าเสา หมู่ที่
4 ตาบลหนองบัว อาเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง

607.00 ตารางเมตร สายกะเฉด - หาดใหญ่ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตาบลกะเฉด อาเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยู ปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวข้างละ
400.00 เมตร สองข้างทาง พร้อมฝาปิด สายหนองซิมสิว - หินโค่ง หมู่ที่ 1 ตาบล
หนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

7,780,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,800.00
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร สายไทยดา - ชายเขา
หมู่ที่ 7 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

11,000,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 16,800.00
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร สายซอยคนดี หมู่ที่ 7
ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

12,790,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากโดยมีแหล่งน้าผิวดินเป็น
แหล่งน้าดิบ มีถังพักน้าใสขนาดความจุ 100.00 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ขนาด
45.00 ลูกบาศก์เมตร ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารส้มและปูนขาว ระบบกรองน้าผิว
ดิน ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร และท่อเมนจ่ายขนาด 6 นิ้ว (ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมทรัพยากรน้า) บ้านท่าเสา หมู่ที่ 4 ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง จานวน 1 แห่ง

อาเภอบ้านค่าย

5,000,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

19

ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

68

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอบ้านค่าย

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,720.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 16,320.00
ตารางเมตร สายแถวเนิน - หนองจารุง หมู่ที่ 3 ตาบลบางบุตรอาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

69

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอบ้านค่าย

ปรับปรุงผิวจราจร (Overray) พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว
2,490.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,940.00
ตารางเมตร สายโขดกลาง – ชากไผ่ หมู่ที่ 3 ตาบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านค่าย

8,522,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

70

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอวังจันทร์

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 640.00
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร ซอยต้นกร่าง
หมู่ที่ 5 ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

อาเภอวังจันทร์

2,720,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

71

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอวังจันทร์

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แถวเนิน - หนองจารุง หมู่
ที่ 3 ตาบลบางบุตร
อาเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง
ปรับปรุงผิวจราจร
(Overray) พาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายโขดกลาง
– ชากไผ่ หมู่ที่ 3 ตาบล
บางบุตร อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ต้นกร่าง หมู่ที่ 5 ตาบลวัง
จันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น รย.ถ.52003 สาย
พลงตาเอี่ยม - หนองหอย
หมู่ที่ 3,5 ตาบลพลงตา
เอี่ยม อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง

งบประมาณ
(บาท)
11,746,000

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร อาเภอวังจันทร์
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.52003
สายพลงตาเอี่ยม – หนองหอย หมู่ที่ 3,5 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง

8,599,700

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

หน่วยดาเนินการ

หมายเหตุ
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

20

ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

72

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอวังจันทร์

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,007.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,042.00 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.52019 สายหนองเขิน – กระท้อน
หวาน หมู่ที่ 5 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

73

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอวังจันทร์

74

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอวังจันทร์

75

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอวังจันทร์

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น รย.ถ.52019
สายหนองเขิน – กระท้อน
หวาน หมู่ที่ 5 ตาบลพลง
ตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองจากา – ชุมนุมตา
เชย หมู่ที่ 4 ตาบลพลงตา
เอี่ยม อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลอง 18 - ไร่กานันฮัว
หมู่ที่ 3 ตาบลป่ายุบใน
อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
เจ้าแม่กวนอิม-ชุมนุมในหน้าวัดคลองเขต หมู่ที่ 6
ตาบลป่ายุบใน อาเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยดาเนินการ
อาเภอวังจันทร์

งบประมาณ
(บาท)
3,156,000

หมายเหตุ
เพือ่ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 668.00
อาเภอวังจันทร์
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,340.00
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร สายคลองจากา – ชุมนุมตาเชย
หมู่ที่ 4 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2,486,400

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,800.00
ตารางเมตร สายคลอง 18 - ไร่กานันฮัว หมู่ที่ 3 ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง

อาเภอวังจันทร์

11,061,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place
Recycling) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,000.00 ตารางเมตร สายเจ้าแม่
กวนอิม-ชุมนุมใน-หน้าวัดคลองเขต หมู่ที่ 6 ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง

อาเภอวังจันทร์

7,080,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

21

ที่

โครงการ

กิจกรรม

76

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอวังจันทร์

77

โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จัดการน้าภาคการเกษตร
จังหวัดระยอง
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จัดการน้าภาคการเกษตร
จังหวัดระยอง

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
มาบจันทร์ หมู่ที่ 2 ตาบล
ชุมแสง อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างดาดคอนกรีต
คลองนาตาอ้อง ตาบล
สานักท้อน อาเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงดาด
คอนกรีตฝายวัดชากหมาก
หมู่ที่ 2 ตาบลสานักท้อน
อาเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก และท่อระบาย
น้าชนิดเหลี่ยม สายนาตา
อ้อง หมู่ที่ 7 ตาบลสานัก
ท้อน อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
ติดตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว
สายหินสามชั้น หมู่ที่ 7
ตาบลสานักท้อน อาเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง

78

79

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอบ้านฉาง

80

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

ก่อสร้างปรังปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,525.00 อาเภอวังจันทร์
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 9,150.00
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร สายมาบจันทร์ หมู่ที่ 2 ตาบลชุมแสง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

งบประมาณ
(บาท)
7,097,000

ก่อสร้างปรับปรุงดาดคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวมข้างละ 230.00
เมตร คลองนาตาอ้อง หมู่ที่ 7 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านฉาง

2,800,000

ก่อสร้างปรับปรุงดาดคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวมข้างละ 230.00
เมตร ฝายวัดชากหมาก หมู่ที่ 2 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านฉาง

2,570,000

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,000.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร จานวน 1,856 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 144 บ่อ
ความยาวรวมบ่อพัก 2,000.00 เมตร ผิวจราจรหลังท่อฯ (รางวีตื้น) 1,856.00
ตารางเมตร และท่อระบายน้าชนิดเหลี่ยม 2 ช่อง ขนาด 2.40x 2.40 เมตร ยาว
10.00 เมตร สายนาตาอ้อง หมู่ที่ 7 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง
ติดตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จานวน 107 ต้น สาย
หินสามชั้น หมู่ที่ 7 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

อาเภอบ้านฉาง

9,772,000

อาเภอบ้านฉาง

4,819,000

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

หมายเหตุ
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัตเิ หตุและอาชญากรรม

เพื่อกักเก็บน้า พัฒนาแหล่งน้าให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในการทาการเกษตร
และลดปัญหาน้าท่วมขังพื้นที่เกษตร
เพื่อกักเก็บน้า พัฒนาแหล่งน้าให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในการทาการเกษตร
และลดปัญหาน้าท่วมขังพื้นที่
การเกษตร
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

22

ที่

โครงการ

กิจกรรม

81

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอแกลง

82

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอแกลง

83

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอแกลง

84

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอแกลง

85

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอแกลง

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ชาวสวน 2 หมู่ที่ 4 ตาบล
ชากโดน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองหงส์ 2 หมู่ที่ 2
ตาบลชากโดน อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองน้าขุ่น – หนองรี
ซอย 3 หมู่ที่ 11 ตาบลวัง
หว้า อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เนินไม้หอม - หนองเสม็ด
หมู่ที่ 10 ตาบลกระแสบน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบเคพซีน
(CAPE SEAL) สายบ้านป้า
แจ๊ส - เขายางแดง หมู่ที่ 6
ตาบลกระแสบน อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ
ก่อสร้างปรังปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 374.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,244 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง สายชาวสวน 2 หมู่ที่ 4 ตาบลชากโดน อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

หน่วยดาเนินการ
อาเภอแกลง

งบประมาณ
(บาท)
1,169,000

หมายเหตุ
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีน) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาเภอแกลง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 579.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว
จราจรพร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,489.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร สายหนองหงส์ 2 หมู่ที่ 2 ตาบลชากโดน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร อาเภอแกลง
ยาว 820.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
4,920.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อลอดกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x 1.00 เมตร 2 แห่ง จานวน 16 ท่อน
สายหนองน้าขุ่น – หนองรี ซอย 3 หมู่ที่ 11 ตาบลวังหว้า อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง
ก่อสร้างปรังปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 795.00
อาเภอแกลง
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,770.00
ตารางเมตร สายเนินไม้หอม – หนองเสม็ด หมู่ที่ 10 ตาบลกระแสบน อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

1,847,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

3,900,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

3,464,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล(CAPE SEAL) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,130.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,780.00 ตาราง
เมตร สายบ้านป้าแจ๊ส - เขายางแดง หมู่ที่ 6 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง

3,009,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

อาเภอแกลง

23

ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

86

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอแกลง

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,438.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 8,628.00
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ สายวังยาง – สานักยาง ซอย 1 หมู่ที่ 6
ตาบลบ้านนา อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

87

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค
โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
วังยาง - สานักยาง ซอย 1
หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านนา
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ปรับปรุงสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
น้าขาว ตาบลทางเกวียน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างระบบสูบน้า
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่
6 และหมู่ที่ 7ตาบล
กระแสบน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 12 ตาบลกระแสบน
อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่
8 ตาบลสองสลึง อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่
5 ตาบลสองสลึง อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
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โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค
โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค
โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

หน่วยดาเนินการ
อาเภอแกลง

งบประมาณ
(บาท)
5,653,000

ปรับปรุงท่อส่งน้าดิบเป็นท่อ HDPE ชนิด PE 100 PN 16 ขนาดเส้นผ่าน
อาเภอแกลง
ศูนย์กลาง 315 มิลลิเมตร และท่อเหล็ก S เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 300
มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ความยาวท่อรวม 936 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
น้าขาว ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ โดยมีหอ อาเภอแกลง
ถังแบบแชมเปญ จานวน 2 จุด หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง

4,139,000

เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 12 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง
- หมู่ที่ 6 เจาะบ่อบาดาลท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 150 เมตร จานวน 2 บ่อ
- หมู่ที่ 12 เจาะบ่อบาดาลท่อ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 150 เมตร จานวน 1 บ่อ
ก่อสร้างโรงสูบน้า ระบบกรองน้าบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ตอนล่างเป็นถังน้าใส ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูงขนาดความจุ 45
ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จานวน 1 แห่ง หมู่ที่ 8 ตาบลสองสลึง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ก่อสร้างโรงสูบน้า ระบบกรองน้าบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ตอนล่างเป็นถังน้าใส ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูงขนาดความจุ 45
ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จานวน 1 แห่ง หมู่ที่ 5 ตาบลสองสลึง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง

อาเภอแกลง

1,346,000

อาเภอแกลง

4,174,000

อาเภอแกลง

4,174,000

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

1,598,500

หมายเหตุ
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

จัดหาแหล่งน้าให้กับประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อมีน้าไว้ใช้เพื่อทาการ
เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
จัดหาแหล่งน้าให้กับประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อมีน้าไว้ใช้เพื่อทาการ
เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
จัดหาแหล่งน้าให้กับประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อมีน้าไว้ใช้เพื่อทาการ
เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
จัดหาแหล่งน้าให้กับประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อมีน้าไว้ใช้เพื่อทาการ
เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
จัดหาแหล่งน้าให้กับประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อมีน้าไว้ใช้เพื่อทาการ
เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

24

ที่

โครงการ

กิจกรรม

92

โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่
2 ตาบลสองสลึง อาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

93

โครงการก่อสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน
โครงการก่อสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน

94

95

โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

96

โครงการก่อสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน

รายละเอียดสาคัญ

ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตาบลสองสลึง อาเภอแก
ลง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย
1. ก่อสร้างโรงสูบน้าระบบกรองน้าดิบผิวดินขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
(ตอกเข็ม) พร้อมหอถังสูงขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้าดิบพร้อมตู้ควบคุม และติดตั้งรั้ว-ประตูรั้ว ขนาด 28x28 เมตร
3. ขุดสระตะกอน เรียงหินยาแนว 5.60 ตารางเมตร รางระบายน้า 22 เมตร
ก่อสร้างลานวัฒนธรรม
ก่อสร้างลานวัฒนธรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 – 22.00 เมตร ยาว
เทศบาลตาบลกองดิน หมู่ 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
ที่ 3 ตาบลกองดิน อาเภอ 2,109.00 ตารางเมตร บ้านสุขไพรวัน หมู่ที่ 3 ตาบลกองดิน อาเภอแกลง จังหวัด
แกลง จังหวัดระยอง
ระยอง
เพิ่มประสิทธิภาพการ
1. ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดียวสูง 9 เมตร โคมชนิด LED LAMPS 160 WATTS
บริหารจัดการด้านการ
พร้อมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ จานวน 4 ต้น
ท่องเที่ยว บ้านกองดิน หมู่ 2. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมด
ที่ 2 ตาบลกองดิน อาเภอ 465.60 ตารางเมตร
แกลง จังหวัดระยอง
3. ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวขนาด 6.00x16.00 เมตร จานวน 1 หลัง
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการ ระยะทาง 1,000
สายเขาผักกูด - เขาวง
เมตร ถนนสายเขาผักกูด - เขาวงเวียน หมู่ที่ 6 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง
เวียน หมู่ที่ 6 ตาบล
จังหวัดระยอง
กระแสบน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม ก่อสร้างแพท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ขนาด 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อม
วิสาหกิจชุมชน นวัตวิถี
อุปกรณ์อานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นวัตวิถี
บ้านกองดิน (แพท่องเที่ยว บ้านกองดิน หมู่ที่ 2 ตาบลกองดิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ธรรมชาติ) หมู่ที่ 2 ตาบล
กองดิน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

อาเภอแกลง

งบประมาณ
(บาท)
5,150,000

อาเภอแกลง

1,329,000

เพื่อให้มีลานสาหรับทากิจกรรม
ทางวัฒนธรรมหรือกิจกรรมอื่น
การจัดงานสาคัญต่างๆ

อาเภอแกลง

1,751,000

เพือ่ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ให้ได้มาตรฐาน อานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

อาเภอแกลง

917,900

เพื่อให้สามารถขยายเขตไฟฟ้าและ
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ให้เกิด
การพัฒนา

อาเภอแกลง

1,000,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวใปท่องเที่ยวในพื้นที่

หน่วยดาเนินการ

หมายเหตุ
จัดหาแหล่งน้าให้กับประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อมีน้าไว้ใช้เพื่อทาการ
เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

25

ที่

โครงการ

กิจกรรม

97

โครงการก่อสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม บ้านบ่อ
ทอง หมู่ที่ 5 ตาบลสอง
สลึง อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

98

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอเขาชะเมา

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อทอง – ห้วยลึก ขนาด กว้าง 6.00
อาเภอแกลง
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร
2. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล (cape seal) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 591 เมตร หรือเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,546 ตารางเมตร
(แบบไม่มีไหล่ทาง)
3. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ขนาดผิวจราจร กว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หรือเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,700 ตาราง
เมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
4. ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กขนาด 14.00 x 20.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จานวน 1
หลัง (อาคารขายดอกไม้ธูปเทียน)
5. ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กขนาด 6.00 x 30.00 เมตร สูง 3.50 เมตร จานวน 1
หลัง (อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว)
6. ก่อสร้างอาคาร คสล.โครงเหล็กขนาด 6.00 x 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
จานวน 1 หลัง (ร้านค้าชุมชน)
7. ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ ขนาด 6.00 x 9.65 เมตร สูง 3.00 เมตร จานวน 1 หลัง
8. ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 6.00 x 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จานวน 1หลัง
9. ก่อสร้างปรับปรุงบริเวณบันไดทางขึ้นพระองค์ใหญ่ ปรับพื้นที่บริเวณลานจอด
รถด้านหน้าและงานบูรณะทาสีพระองค์ใหญ่
10. ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร จานวน
1 หลัง ปรับปรุงตกแต่งบันใดทางขึ้นพระพุทธบาทปูกระเบื้องพื้น ปูกระเบื้องบันใด
ทาหินขัดและบูรณะทาสีใหม่
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอส ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (รวมไหล่ทาง) อาเภอเขาชะเมา
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
ศึกษากิจ หมู่ที่ 1 ตาบล
4,550.00 ตารางเมตร สายซอยศึกษากิจ หมู่ที่ 1 ตาบลเขาน้อย อาเภอเขาชะเมา
เขาน้อย อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

งบประมาณ
(บาท)
10,150,000

2,966,000

หมายเหตุ
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วันฒนธรรมในพื้นที่อาเภอแกลง
ซึ่งมีศักยภาพในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวและสามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนได้

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

26

ที่

โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียดสาคัญ

99

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอเขาชะเมา

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
รักษาพงษ์ หมู่ที่ 1 ตาบล
เขาน้อย อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยน้า
ทิพย์ หมู่ที่ 2 บ้านมะเดื่อ
ตาบลเขาน้อย อาเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขา
น้อย-เขาไผ่ หมู่ที่ 3 บ้าน
เขาน้อย ตาบลเขาน้อย
อาเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเก้า
ห้อง - บ้านกิมล้ง หมู่ที่ 4
บ้านคลองยาง ตาบลเขา
น้อย อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เลียบคลองโพล้ - ตะขบ
หมู่ที่ 5 บ้านตะขบ ตาบล

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,220.00
ตารางเมตร สายซอยรักษาพงษ์ หมู่ที่ 1 ตาบลเขาน้อย อาเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง

100 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอเขาชะเมา
101 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอเขาชะเมา

102 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอเขาชะเมา

103 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอเขาชะเมา

หน่วยดาเนินการ
อาเภอเขาชะเมา

งบประมาณ
(บาท)
1,996,000

หมายเหตุ
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (รวมไหล่ทาง) อาเภอเขาชะเมา
ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
4,550.00 ตารางเมตร ซอยน้าทิพย์ หมู่ที่ 2 บ้านมะเดื่อ ตาบลเขาน้อย อาเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง

2,966,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (รวมไหล่ทาง)
ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
4,550.00 ตารางเมตร สายซอยเขาน้อย - เขาไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านเขาน้อย ตาบลเขา
น้อย อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

อาเภอเขาชะเมา

2,966,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร (รวมไหล่ทาง)
ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
4,550.00 ตารางเมตร สายซอยเก้าห้อง - บ้านกิมล้ง หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง
ตาบลเขาน้อย อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

อาเภอเขาชะเมา

2,966,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 560.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,360.00
ตารางเมตร สายซอยเลียบคลองโพล้ - ตะขบ หมู่ที่ 5 บ้านตะขบ ตาบลเขาน้อย
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

อาเภอเขาชะเมา

2,968,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563

27

ที่

โครงการ

104 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอปลวกแดง

105 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึงในอาเภอปลวกแดง

กิจกรรม
เขาน้อย อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
วังแขยง - ครัวนายแดง
หมู่ที่ 5 ตาบลปลวกแดง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตาบลตา
สิทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เจ็ดโกรก - รอบอ่าง หมู่ที่
5 ตาบลปลวกแดง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตาบลตา
สิทธิ์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

รายละเอียดสาคัญ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,060.00
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 12,360.00
ตารางเมตร สายวังแขยง - ครัวนายแดง หมู่ที่ 5 ตาบลปลวกแดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1
ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

อาเภอปลวกแดง

10,640,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800.00
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10,800.00
ตารางเมตร สายเจ็ดโกรก - รอบอ่าง หมู่ที่ 5 ตาบลปลวกแดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1
ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

อาเภอปลวกแดง

9,400,000

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรไป-มา ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

เอกสารแนบ 3 รายงานการประชุม ก.บ.จ.รย. ครั้งที่ 4/2563
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