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สรุปงบหน้าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แยกตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

ท่ี ประเด็นการพัฒนาจังหวัด คก. กก. วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
หมาย
เหต ุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลติภัณฑ์
ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 

3 8 100,420,500 13.45   

2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยวให้
เติบโตควบคู่กบัภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

3 11 111,370,000 14.92   

3 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนเิวศ สนับสนุนการด าเนินการที่มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

2 2 2,570,000 0.34   

4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 ปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม บนพื้นฐานของการมี
ส่วนร่วม 

8 9 85,188,300 11.41   

5 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่5 เสริมสรา้งมาตรฐานการด ารงชีวติ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

21 68 423,918,860 56.79   

6 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 สร้างความเข้มแขง็ และเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูก่าร
แข่งขันในระดับสากล 

4 4 14,025,500 1.88   

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   1 9,000,000 1.21   
  รวมทั้งสิ้น 41 103 746,493,160 100.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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สรุปงบหน้าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แยกตามหน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน 
รวมทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ
กก. วงเงินรวม ร้อยละ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 ส านักงานจังหวัดระยอง 1 5,000,000 0.67   
2 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดระยอง 2 14,573,400 1.95   
3 ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 1 1,751,000 0.23   
4 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 1 18,500,000 2.48   
5 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 1 9,000,000 1.21   
6 ส านักงานเกษตรจังหวดัระยอง 1 3,711,000 0.50   
7 ส านักงานประมงจงัหวดัระยอง 2 3,717,500 0.50   
8 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 4 20,182,500 2.70   
9 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 1 2,100,000 0.28   
10 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดระยอง 3 12,012,000 1.61   
11 ส านักงานบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ที่ 1  3 32,780,300 4.39   
12 ส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง 2 1,066,000 0.14   
13 ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดระยอง 3 7,380,200 0.99   
14 ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 1 9,950,000 1.33   
15 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดระยอง 1 1,669,160 0.22   

16 ส านักงานยุตธิรรมจังหวัดระยอง 1 1,000,000 0.13   
17 ส านักงานประชาสมัพันธ์จงัหวัดระยอง 1 3,267,500 0.44   
18 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 2 5,590,000 0.75   
19 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดระยอง 3 49,640,000 6.65   
20 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 1 4,875,000 0.65   
21 แขวงทางหลวงระยอง 3 49,900,000 6.68   

22 แขวงทางหลวงชนบทระยอง 15 149,573,000 20.04   

23 โครงการชลประทานระยอง 2 60,000,000 8.04   

24 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรกัษาประแสร ์ 3 53,000,000 7.10   

25 อ าเภอเมืองระยอง 6 24,028,000 3.22   

26 อ าเภอแกลง 10 60,328,000 8.08   

27 อ าเภอปลวกแดง 4 22,433,000 3.01   

28 อ าเภอบา้นค่าย 9 41,880,000 5.61   

29 อ าเภอบา้นฉาง 5 22,439,000 3.01   

30 อ าเภอวังจันทร ์ 5 17,816,000 2.39   

31 อ าเภอนิคมพัฒนา 1 7,687,000 1.03   

32 อ าเภอเขาชะเมา 4 20,643,600 2.77   

33 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 9,000,000 1.21   

  รวมทั้งสิ้น 103 746,493,160 100.00   
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สรุปบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แยกตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

ท่ี ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

(1) (2) (3) (4)  (5)  

  รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ 103 กิจกรรม   746,493,160 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินคา้และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่
เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว จ านวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม 

  100,420,500 

1 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผล และพชืเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง   3,711,000 

1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดระยอง 1.สร้างศักยภาพในการแข่งขันดา้นการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยการอบรมการขอรับรองมาตรฐาน GAP 
ให้แก่เกษตรกร 400 ราย ส่งเสริมการปลูกผกัยกแคร่ จ านวน 16 ชุด 
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยท าแผ่นปาูยโครงเหล็กพร้อมติดตั้งเพื่อแนะน าแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 40 ปูาย 
3.ออกแบบและจดัท าบรรจุภัณฑผ์ลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีอตัลักษณจ์ังหวัดระยอง 
4.สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ (QR Code) โดยประชุมชี้แจงเกษตรกร
ในการจัดท า QR Code 1,000 คน/ผลิตและพิมพ์ QR Code 1,500,000 ดวง/จัดงานแถลงข่าวและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อ 
5.ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง โดยการจัดงาน
รณรงค์และสาธิตการผสมดอกทุเรียนให้ไดผ้ลผลติที่มคีุณภาพ 5 อ าเภอ/จัดท าปูายประชาสัมพันธป์ระกาศ
จังหวัดพร้อมติดตัง้/จัดท าปูาย “รณรงค์การไม่ตัดทุเรยีนอ่อน”/จัดท า Guide Book เครือข่ายแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) จ านวน 15,000 เล่ม/จัดท าสื่อ VTR ประชาสัมพันธ์ผลไม้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) 
6.สัมมนาสรุปผลการด าเนินงานการโครงการฯ เปาูหมายคือเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 120 คน 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 

3,711,000 

2 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งประมงพื้นที่จังหวัดระยอง   3,717,500 

2.1 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในแหลง่น้ าธรรมชาติจังหวัดระยอง 1.ประชาสมัพันธก์ารปล่อยพันธ์กุง้ก้ามกรามในพื้นที่อา่งเกบ็น้ าดอกกราย อ่างเกบ็น้ าคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ า
หนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ าประแสร์   
2.จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์กุ้งกา้มกราม จ านวน 1,200,000 ตัว 

ส านักงานประมง
จังหวัดระยอง 

1,873,000 
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ท่ี ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

2.2 ปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนของเครื่องมือลอบปูมา้แบบพับ
ได้ในพื้นที่จงัหวัดระยอง 

1.อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านชีววิทยาของปูม้า การจัดท าเขตอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าและการ
ฟื้นฟูทรัพยากรปมู้า และด้านกฎหมายประมงและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ชาวประมง จ านวน 100 คน (3 รุ่น) 
2.จัดท าตาอวนของเครื่องมือลอบปูมา้แบบพับได้ ขนาดตาอวน 2.5 นิ้ว จ านวน 25,000 ลูก 

ส านักงานประมง
จังหวัดระยอง 

1,844,500 

3 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ าภาคการเกษตรจังหวัดระยอง   92,992,000 

3.1 ก่อสรา้งอาคารบังคับน้ าบ้านศาลาน้ าลึก ต าบลหนองบัว 
อ าเภอบา้นค่าย จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งอาคารอัดน้ าพร้อมระบายน้ าล้น สูง 3 เมตร สนัฝายยาว 51 เมตร จ านวน 1 แห่ง และขุดสระเก็บน้ า
ด้านหนา้อาคาร 

โครงการ
ชลประทานระยอง 

30,000,000 

3.2 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าส่วนขยายเพิม่เติม โซน 1 อ่าง
เก็บน้ าประแสร ์ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทร ์จังหวดั
ระยอง 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าส่วนขยายเพิม่เติม โซน 1 อ่างเก็บน้ าประแสร ์จากท่อพีวีซี เป็นท่อเหล็กเหนียวขนาด 
ศก.400 มิลลิเมตร ความยาว 229 เมตร ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทร ์จังหวัดระยอง 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาประแสร์ 

3,000,000 

3.3 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าส่วนขยายเพิม่เติม โซน 4 อ่าง
เก็บน้ าประแสร ์ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวดั
ระยอง 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าส่วนขยายเพิม่เติม โซน 4 อ่างเก็บน้ าประแสร ์จากท่อพีวีซี เป็นท่อเหล็กเหนียว ศก.
400 มิลลิเมตร ความยาว 2.507 กิโลเมตร ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาประแสร์ 

20,000,000 

3.4 วางระบบท่อส่งน้ าบ้านหนองกวางระยะเพิ่มเติม ต าบล
วังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

วางระบบท่อส่งน้ าบ้านหนองกวางระยะเพิ่มเติม ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบดว้ย 
1) สายหลกัท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก.600 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 1.300 กิโลเมตร พรอ้มจุด 
จ่ายน้ า 6 แห่ง  
2) สายแยกท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก.500 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 512 เมตร พร้อมจดุจ่ายน้ า  
1 แห่ง  

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาประแสร์ 

30,000,000 

3.5 ปรับปรุงท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตรตามแนวถนนสายคลอง
ขุด – ตาโรง และสายตาโรง – ชะวึก หมู่ที่ 2,3 ต าบลนา
ตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

วางท่อเชื่อมประสานกับแนวท่อสง่น้ าเพื่อการเกษตรเดิม โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 400 
มิลลิเมตร PN10 (CLASS 100) ขุดวางประสานท่อพรอ้มฝังกลบเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
2,255 เมตร ตามแนวถนนสายคลองขุด – ตาโรง และสายตาโรง – ชะวึก หมู่ที่ 2,3 ต าบลนาตาขวญั อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวดัระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง 9,992,000 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคณุภาพและย่ังยืน จ านวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม   111,370,000 

1 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง   37,500,000 
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ท่ี ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

1.1 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวดัระยอง 1.จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 20,000 เล่ม 
2.จัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธข์้อมลูการท่องเที่ยว 8,000 ชุด 
3.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ขนาด A4 50,000 แผ่น 
4.ผลิตรายการ/สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 8 รายการ 
5.ผลิตสารคดีการท่องเที่ยว 20 ตอน 
6.เผยแพรส่ารคดวีิทยุฯ ทั่วประเทศ 20 ตอน 
7.ผลิต/ส าเนาและเผยแพร่ สารคดีทางวิทยุฯ 20 ตอน 
8.เผยแพรส่ารคดี/สปอตโทรทัศน์ ผ่านทาง Social Media Network ผา่น Fan Page ต่างๆ 26 ครั้ง 
9.ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง แบบมีบรรยายเป็นข้อความ
ภาษาอังกฤษ (ซับไตเติ้ลภาษาองักฤษ) 6 ตอน เผยแพร่ 350 ครั้ง 

ส านักงานจังหวัด
ระยอง 

5,000,000 

1.2 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 1.ส่งเสริมภาพลกัษณ์ตราสินค้าการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง Surprise Rayong (1,500,000 บาท) 
2.จัดงานสืบสานต านานเมอืงเก่า 4 แห่ง (บา้นค่าย เมอืงแกลง บ้านฉางและยมจินดา) (4,000,000 บาท) 
3.จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีทีจ่ังหวัดระยอง ประจ าปี 2564 (3,000,000 บาท) 
4.จัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล (3,000,000 บาท) 
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 3 หลักสูตร (1,500,000 บาท) 
6.จัดงาน “มหกรรม ดนตรี ที่ชายหาดระยอง ครัง้ที่ 7 (3,000,000 บาท) 
7.จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC (2,5000,000 บาท) 

ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ระยอง   

18,500,000 

1.3 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 1.กิจกรรมจัดงานวันสุนทรภู่กวีโลก (3.00 ล้านบาท) 
2.กิจกรรมจัดงานมหกรรมเลา่ขาน ต านานเมืองระยอง (3.00 ล้านบาท) 
3.กิจกรรมมหกรรมรวมพลังขับเคลือ่นจังหวัดคุณธรรมน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ด้วยพลัง "บวร" 
(3.00 ล้านบาท) 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง   

9,000,000 

1.4 ประชารัฐร่วมใจ ส่งเสรมิตลาดของดีเมืองระยอง 1.อบรมส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จ านวน 200 คน2.จัดงาน
“ตลาดประชารัฐของดี จงัหวัดระยอง” จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 บูธ 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวดัระยอง 

5,000,000 

2 โครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน   68,871,000 
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ท่ี ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

2.1 ติดตั้งปาูยประชาสัมพันธแ์ละบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังหวัดระยอง 

1.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง(Overhang) ขนาด 2.40*3.00 ม.จ านวน 13 ชุด 
2.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 12.00 ม.(แบบ 2หน้า) ขนาดหน้า
ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด  
3.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 1หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 2 ชุด 
4.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 2หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด 
5.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 17.00 ม. (แบบ 2หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด 
6.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 20.00 ม. (แบบ 2หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด 
7.ติดตั้งปูาย น.2 (1 ชุด 3 ชิ้น) จ านวน 26 ชุด 
8.ปูาย บ1(หยุด) จ านวน 11 ชุด 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

9,800,000 

2.2 ติดตั้งปาูยประชาสัมพันธแ์ละบอกเส้นทางเขา้สูแ่หล่ง
ท่องเที่ยวของจงัหวัดระยอง 

1.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง (Overhang) ขนาด หนา้ปูาย 2.40*3.00 ม.จ านวน 10 ชุด 
2.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ขนาดspan 12.00 ม.(แบบ 2 หน้า) ขนาดหนา้
ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 2 ชุด 
3.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 2หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด  
4.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 17.00 ม. (แบบ 2หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด 
5.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 20.00 ม. (แบบ 2หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 2 ชุด  
6.ติดตั้งปูาย น.2 (1ชุด 3ชิ้น) จ านวน 17 ชุด 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

9,800,000 

2.3 ก่อสรา้งเส้นทางจักรยาน สายส านักสงฆ์ถ้ าเขาประทุน - 
วัดถ้ าวัฒนมงคล เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต าบลเขา
น้อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งเส้นทางจักรยานพาราแอสฟัลต์ตกิคอนกรีต สายส านักสงฆ์ถ้ าเขาประทุน - วัดถ้ าวัฒนมงคล กว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 5,678 เมตร หรือคิดเป็นผิวทางจักรยานไม่น้อยกว่า 14,195 ตารางเมตร ต าบลเขานอ้ย 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

24,600,000 
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ท่ี ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างทางเชื่อมธรรมชาติอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 

ก่อสรา้งทางเชื่อมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ดังนี้ 
1) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
2) ก่อสร้างทางเดนิเท้าไม้เทียม WPC ขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 115 เมตร 
3) ก่อสร้างระเบียงชมวิว จ านวน 3 ขนาด ได้แก่ 146, 48, 55 ตารางเมตร 
4) ก่อสร้างมา้นั่งอเนกประสงค์ จ านวน 17 ชุด 

อุทยานแห่งชาติเขา
ชะเมา-เขาวง 

4,875,000 

2.5 ติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ 6 
ต าบลแกลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณชายหาดสวนสน สูง 0.80 เมตร ความยาวไมน่้อยกว่า 415 เมตร หมู่ที่ 6 ต าบลแก
ลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง 3,001,000 

2.6 ติดตั้งโคมไฟฟูาสอ่งสวา่งถนนทางเขา้สะพานรักษ์แสม 
หมู่ที่ 2,3,8 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งโคมไฟฟาูสอ่งสวา่ง LED โซล่าเซล ขนาด 100 W จ านวน 184 ชุด ถนนทางเข้าสะพานรักษ์แสม หมู่ที่ 
2,3,8 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง  

อ าเภอแกลง 16,795,000 

3 โครงการฟื้นฟแูหล่งท่องเที่ยวเก่าและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใหม่   4,999,000 

3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สูแ่หลง่ท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ
ปุาชายเลน (ด้านทิศตะวันออกฝัง่ทิศเหนือเช่ือมบรรจบ
ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 2 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

1.ก่อสร้างสะพานแขวนพื้นไม ้ขนาดกวา้งประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
2.ก่อสร้างศาลาทีพ่ักบริเวณดา้นหน้าและดา้นหลังของสะพานแขวน ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 2.50 เมตร จ านวน 4 ศาลา 
3.ก่อสร้างสะพานเดินไม้เนื้อแขง็ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
4.ก่อสร้างศาลาทีพ่ักนักท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 5.60 เมตร จ านวน 2 ศาลา 

อ าเภอเมืองระยอง 4,999,000 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการด าเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม 

  
2,570,000 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถผู้ประกอบขนาดเล็กและขนาดย่อม   2,100,000 

1.1 ส่งเสรมิและพัฒนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs 
จังหวัดระยอง รองรับ EEC 

1.จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการรายเดิม รายใหม่ และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 500 คน 
2.จัดท าคู่มือในการประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมจังหวดัระยองฯ จ านวน 1,500 เล่ม 
3.จัดท าระบบการบริหารจัดการดา้นการผลิต หรือการบริหารจัดการดา้นการตลาด อย่างใดอย่างหนึง่ 20 ราย 

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง 

2,100,000 

2 โครงการระยองมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   470,000 
2.1 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในจังหวัดระยองมุ่งสู่

อุตสาหกรรมเชิงนเิวศด้วยการหันมาใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

อบรมสมัมนาทุกภาคส่วนในจงัหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาจังหวัดระยองไปสูก่ารเป็นสังคมคาร์บอน
ต่ า (Low Carbon Society) ด้วยการลดการใช้พลังงาน การบรหิารจัดการด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นส าคญั กลุ่มเปาูหมายจ านวน 600 คน พร้อม
จัดบูธกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง 

470,000 
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ท่ี ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 ปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม จ านวน 8 โครงการ 9 กิจกรรม   85,188,300 

1 โครงการสร้างจิตส านึกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   9,580,000 

1.1 ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยงา่ย 
(VOCs) จังหวัดระยอง 

1.อบรมเครือข่ายเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อสร้างจิตส านกึในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 250 คน รวมเป็น 750 คน 
2.ติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) จ านวน 13 จุด 
3.ประเมินการรัว่ซมึของ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ของแหล่งก าเนิด (Fugitive source) จ านวน 35 
โรงงาน 
4.ประชุมเชิงปฏิบตัิการเสริมสรา้งศกัยภาพฯ 1 ครั้ง เปูาหมายจ านวน 50 คน 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง 

9,580,000 

2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื   1,580,000 

2.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1.ปลูกปุาชายเลน จ านวน 30 ไร่ ณ พื้นท่ีอ าเภอแกลง 
2.ปลูกปุาบก จ านวน 20 ไร่ ณ เขาจอมแห อ าเภอนิคมพัฒนา 
3.ปล่อยพันธุ์สัตวน์้ า จ านวน 10,000 ตัว 
4.พัฒนาปาุชายเลน ณ พื้นที่ปาุชายเลนปากน้ าระยอง อ าเภอเมืองระยอง โดยท าความสะอาดปาุชายเลน เชน่ 
ตัดแต่งกิ่ง เก็บขยะในบริเวณปุาชายเลน และจัดท าตาข่ายปูองกันขยะ 
5.ประชุมเชิงปฏิบตัิการและศึกษาดูงานแนวทางการพฒันาและฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนชน 
จ านวน 40 คน 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง 

1,580,000 

3 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพฒันาทรัพยากรน้ า   852,000 

3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศปาุต้นน้ าจังหวัดระยอง 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีวิจัยต้นน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบดว้ย ปูอิฐตัวหนอน ระยะทาง 500 เมตร, 
ปรับที่และปหูญา้ พื้นท่ี 3,200 ตรม., ติดตั้งปูายพันธุไ์ม้และรายละเอียดสรรพคุณ จ านวน 50 ปูาย, ปูายสื่อ
ความหมาย จ านวน 20 ปูาย, ชุดม้านั่งปูนเลียนแบบไม้ จ านวน 5 ชุด 
2.อบรมคา่ยเยาวชนรักษ์ปุาต้นน้ า 2 รุ่นๆละ 50 คน รวมเป็น 100 คน 
3.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหลง่ท่องเที่ยวเส้นทางปั่นจักรยานเขายายดา จ านวน 50,000 ฉบับ 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง/
สถานวีิจัยต้นน้ า
ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกจังหวัด
ระยอง 

852,000 
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4 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม   10,200,000 

4.1 เฝูาระวงัและฟื้นฟแูหลง่ปะการังและหญ้าทะเลเทียม 1.สร้างแหลง่หญ้าทะเล (ซั้งเชือก) เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลและระบบนิเวศในทะเลบริเวณกลุ่มประมง
พื้นบ้าน จ านวน 300 ชุด  
2.จัดวางทุ่นแนวเขตปะการังเทียมบริเวณจังหวัดระยอง จ านวน 300 ชุด  
3.สร้างแนวปูองกนัจัดวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ไขป่ลา) จ านวน 150 ชุด 
4.ติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวังการบกุรุกท าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจงัหวดัระยอง ออกปฏิบัติงาน
ทางเรือ 12 ครั้ง 

ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที ่1  

10,200,000 

5 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พืน้ทีป่่าจังหวัดระยอง   14,580,300 

5.1 ฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนให้มีความสมบรูณ์และย่ังยืน 1.จัดท าทุ่นกันขยะเข้าพื้นที่ปุาชายเลน ระยะทาง 5,900 เมตร 
2.จัดสร้างแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และอาศัยปูด าและสตัว์น้ าในพื้นที่ปุาชายเลน 5 แห่ง 
3.ปลูกและฟื้นฟปูาุชายเลนเพื่อเป็นการเพิม่พื้นที่ปุา จ านวน 10 ครั้ง 

ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที ่1  

14,580,300 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน   596,000 

6.1 พลังงานของพอ่สารต่อชีวติพอเพียง ภายใต้แนวคิด
โรงเรียนต้นแบบพลังงานในฝัน  

1.สัมมนาโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงาน ปลูกจิตส านึกการใช้พลังงาน
ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และเกณฑ์การคัดเลอืกเป็นโรงเรียนตน้แบบ 
2.จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนในฝนั ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้
พลังงานในฝัน  
3.ประกาศผลการประกวดโรงเรียนในฝัน ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใตแ้นวคิด 1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้
พลังงานในฝัน 

ส านักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง 

596,000 

7 โครงการบริหารจดัการขยะในจังหวัดระยองอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   8,000,000 

7.1 บริหารจัดการขยะทะเลและปากแม่น้ าแบบมีสว่นร่วม 1.ด าน้ าเกบ็ขยะในทะเลแบบมสี่วนร่วม 10 ครั้ง ปริมาณขยะใต้ทะเลลดลงไม่น้อยกวา่ 3,000 กิโลกรัม 
2.อบรมสรา้งจิตส านึกในการจัดการขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ านวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ไม่น้อยกวา่ 800 คน 
3.จัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ าพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จ านวน 10 ครั้ง ผู้เข้ารว่ม
ไม่น้อยกวา่ 2,000 คน 

ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที ่1  

8,000,000 
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4.จัดท าถุงผา้ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก จ านวน 20,000 ใบ 
5.ติดตามการสร้างผลกระทบกับทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม ออกปฏิบัติงานทางเรือ 
จ านวน 10 ครั้ง 

8 โครงการฟื้นฟแูละเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและแหล่งน้ า   39,800,000 

8.1 ก่อสรา้งระบบบ าบัดน้ าเสียบนพื้นทีเ่กาะเสม็ด บริเวณ
หน้าดา่น จุดที ่3 ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั
ระยอง 

ก่อสรา้งระบบบ าบัดน้ าเสียบนพื้นทีเ่กาะเสม็ด บริเวณหน้าดา่น จุดที ่3 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ต าบล
เพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบส านกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) 

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวดั
ระยอง 

19,900,000 

8.2 ก่อสรา้งระบบบ าบัดน้ าเสียบนพื้นทีเ่กาะเสม็ด บริเวณ
อ่าวน้อยหน่า จุดท่ี 1 ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียบนพื้นทีเ่กาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดท่ี 1 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง (ตามแบบส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) 

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวดั
ระยอง 

19,900,000 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 เสริมสรา้งมาตรฐานการด ารงชีวติ และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 21 โครงการ 68 กิจกรรม   423,918,860 

1 โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชีวิตและพฒันาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง   8,006,200 

1.1 สร้างสุข ครอบครวัอบอุ่น ชุมชนนา่อยู่ (Happy 
Family) 

1.ประชุมคณะท างานรว่มกับพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ์และวิธีการด าเนินการ การคัดเลือกเปาูหมายเขา้
ร่วมโครงการ 
2.อบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนและการบริหารจดัการการเงินของครอบครัว การเลี้ยงดลููกตาม
วัย (วงจรชีวิตครอบครัว/ พัฒนาการในแตล่ะช่วงวัย) และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัครอบครวั และ Walk Rally 
8 ฐาน “สร้างสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ (Happy Family)” โดยแบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 150 คน 

ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์
จังหวัดระยอง 

2,038,200 

1.2 สร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยปูองกันภัยยาเสพติด 1.ประชุมคณะท างานเพื่อส ารวจพื้นที่ เปูาหมาย คัดเลอืกเข้ารว่มโครงการ วางแผนการด าเนินงาน 
2.จัดประชุมร่วมกบัพื้นที่ เปูาหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจของบทบาทหน้าที ่
3.พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับพื้นทีผ่ลิตเอกสาร สื่อการเรียนรู้ เพื่อสนบัสนนุการจัดกจิกรรม 
4.จัดกิจกรรม “สร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยปอูงกันภัยยาเสพตดิ อ าเภอละ 100 คน รวม 800 คน 

ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์
จังหวัดระยอง 

2,432,000 

1.3 สร้างการรับรูแ้ละการมสี่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ และลดความเลื่อม
ล้ าในสังคมระยอง 

1.สร้างการรบัรู้และมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และ
ลดความเลื่อมล้ าในสังคม 8 อ าเภอ ๆ ละ 100 คน รวมจ านวน 800 คน 
2.สร้างการรบัรู้และมีส่วนรว่มของเดก็และเยาวชนในสถานศึกษาในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด และลดความเลื่อมล้ าในสงัคม 12 โรงเรียน ๆ ละ 100 คน รวมจ านวน 1,200 คน  

ส านักงานยุตธิรรม
จังหวัดระยอง 

1,000,000 
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1.4 รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวดัระยอง 

1.เยี่ยมติดตามศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
2.อบรมแกนน าเด็กและเยาวชน เรื่อง การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน 30 แห่ง  
4.อบรมเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสมาชิก TO BE NUMBER ONE เปูาหมาย 200 คน 
5.จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เปูาหมาย 400 คน 
6.ประชุมเชิงปฏิบตัิการเสริมสรา้งความเขา้ใจการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE และประกวดชมรม เพื่อ
คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เปูาหมาย 300 คน 
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานชมรม และกิจกรรมพิเศษ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 
เปูาหมาย 120 คน 
8.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เปูาหมาย 110 คน 
9.ประชุมเชิงปฏิบตัิการน าเสนอผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
ระยอง  

2,536,000 

2 โครงการส่งเสริม พัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยทีด่ีให้กับประชาชน   12,037,400 

2.1 ส่งเสรมิและพัฒนาความปลอดภัยดา้นอาหาร จงัหวดั
ระยอง 

ต้นน้ า1. ประชุมคณะท างานอาหารปลอดภัยได้เขา้ร่วมประชุมคณะท างาน2. อบรมการใชชุ้ดทดสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหารให้แก่เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 40 คน3. ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตโุรคพืชโดยใช้สาร
เร่งซุปเปอร ์พด.34. พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์แบบมีสว่นรว่ม (PGS) 8 กลุ่ม5. 
ปรับระบบการเลี้ยงและพัฒนาสายพนัธุ์ไก่พื้นเมืองในจังหวดัระยอง 50 ราย6. ปรับระบบการเลี้ยง การตลาด 
เพื่อการบริโภค การอนุรกัษ ์และพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อ 50 ราย7. ตรวจสอบคุณภาพปจัจัยการผลิตสินค้าสัตว์
น้ าทะเลและชายฝัง่8. ตรวจสอบคณุภาพปัจจัยการผลติสินค้าสัตว์น้ าจดื9. พัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
GAP มกษ. กุ้งทะเล 30 ฟาร์ม10. ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพชืเพื่อควบคุมศัตรพูืช
ให้เกษตรกร จ านวน 240 รายกลางน้ า1. สถานทีจ่ าหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (ปศุสัตว์ OK)2. เฝูาระวังคุณภาพ
สินค้าสตัว์น้ าทะเลและชายฝั่ง เช่น ตรวจโลหะหนักในสตัว์น้ าจากแหล่งประมงชายฝั่ง ตรวจไมโครพลาสติกใน
ระบบทางเดินอาหารสตัว์น้ า ตรวจสารฟอรม์าลีนตกคา้งในสัตว์น้ าจากท่าเทียบเรือประมง3. เฝูาระวังคณุภาพ
สินค้าสตัว์น้ าจืด ตรวจโลหะหนักในสตัว์น้ าจากแหล่งประมงน้ าจืด4. เก็บตัวอย่างเนือ้หมู/เนื้อวัว เพื่อตรวจสาร
เร่งเนื้อแดง5. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรปูสินค้าเกษตรปลายน้ า1. จัดหน่วยบรกิารอาหารปลอดภัยแบบ
เบ็ดเสร็จ การให้ความรู ้การตรวจสอบความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น รบัเรื่องร้องเรียน 8 ตลาด2. จัดงาน
แสดงและจ าหนา่ยสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจงัหวัดระยอง 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
ระยอง/ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์
ฯ/ส านักงานเกษตร
ฯ/ส านักงานประมง
ฯ/ส านักงานปศสุตัว์
ฯ/ส านักงาน
พาณิชย์ฯ/สถานี
พัฒนาที่ดิน 

12,037,400 
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3 โครงการส่งเสริมแนวทางการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   3,714,500 

3.1 ส่งเสรมิการด ารงวถิีชีวิตหมู่บ้านคนรกัช้าง จังหวัดระยอง 1.อบรมส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่้านคนรักช้าง โดยใหค้วามรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพแก่คนในหมูบ่้าน จ านวน 
29 หมู่บา้น ๆ ละ 30 คน รวมเป็น 870 คน 
2.พัฒนาอาชีพ “หมู่บา้นคนรักช้าง” โดยสนับสนุนวสัดุเพื่อการสาธิตในการประกอบอาชีพตามที่แตล่ะหมู่บ้าน
ได้ประชาคมไว้แลว้ จ านวน 29 หมู่บ้าน 
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคนรักช้าง ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านน าร่อง “หมู่บา้นคนรักช้าง” 4 
หมู่บา้น พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นท่ีน าร่อง 4 หมู่บา้น และจัดงานกิจกรรม "รักช้าง ณ เขา
ชะเมา” จ านวน 1 ครั้ง 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวดัระยอง 

3,714,500 

4 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและพฒันาภูมิปัญญาท้องถิน่และวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง     9,210,000 

4.1 ส่งเสรมิผลิตภัณฑ ์OTOP สู่อัตลกัษณ์จังหวัดระยอง 
(OTOP To 4DNA)  

1.อบรมส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วม “ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น สู่อัตลักษณ์ชุมชน” จ านวน 120 คน 
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่ผลติภัณฑ์อัตลักษณส์ร้างคุณค่า จ านวน 40 ผลิตภัณฑ ์
3.จัดงานสร้างคุณค่า สรา้งรายได้ จ านวน 5 วัน 100 บูธ โดยน าผลิตภณัฑ์จากการพัฒนาและผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ 
มาแสดงและจ าหน่าย 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวดัระยอง 

6,300,000 

4.2 เสริมพลังภูมปิัญญาผู้สงูอายสุร้างอัตลักษณจ์ังหวัด
ระยอง 

1.สืบค้น คัดเลือกผู้เป็นภูมิปญัญาผู้สูงอายุของจังหวัดระยอง 
2.ถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  
3.พัฒนาศักยภาพภูมปิัญญาผู้สูงอายุสู่อัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่า ดังนี้ 1) พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผูสู้งอายุ สูอ่ัต
ลักษณ์ที่ทรงคุณคา่ จ านวน 50 ภูมิปัญญา 2) จัดงาน 1 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอัตลักษณจ์ังหวัดระยอง 

ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์
จังหวัดระยอง 

2,910,000 

5 โครงการท านุบ ารงุรักษาศาสนาและสืบสานวฒันธรรมท้องถิ่น   1,669,160 

5.1 เสริมสร้างพลงัจิตเพื่อสังคมโดยการอบรมสมาธิให้กับ
นักเรียน เยาวชน และประชาชน 

เสริมสร้างพลงัจิตเพื่อสังคมโดยการอบรมสมาธิให้กับนกัเรียน เยาวชน และประชาชน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 
จ านวน 8 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง 

1,669,160 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภยัให้กับชุมชน   1,751,000 
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6.1 ปลูกฝังเดก็ไทยใส่ใจวินัยจราจร 1.ส ารวจและคัดเลือกพื้นที่เปาูหมายโดยสถานศึกษาคัดเลือกนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม จ านวน 
68 โรงเรียน ๆ ละ 60 คน รวมเป็น 4,080 คน      
2.จัดประชุมคณะท างานรว่มกับพื้นที่เปูาหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจบทบาทหน้าทีก่ับสถานศึกษา
เปูาหมาย ประชาสัมพันธ์นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ 
3.จัดกิจกรรม “ปลูกฝงัเด็กไทยใสใ่จวินัยจราจร” โดยอบรมให้ความรู้เกีย่วกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนแก่
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาทุกแห่งจัดท าบัญชีลงทะเบียนผูใ้ช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่มี
ใบอนุญาตขับขี ่และหมวกนิรภัย 

ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ระยอง 

1,751,000 

7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในจังหวดัระยองให้มีประสทิธิภาพ   9,950,000 

7.1 พัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการประชาชน 

1.ติดตั้งกลอ้งโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที ่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับ
ใช้งานรกัษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จ านวน 66 เครื่อง 
2.ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่าย (Industrial Ethernet Switch) จ านวน 13 เครื่อง 
3.ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์จ านวน 2 เครื่อง 
4.ติดตั้งตู้ควบคมุกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 12 ตู ้
5.ติดตั้งระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ จ านวน 1 ระบบ 
6.ติดตั้งเสาส าหรบัติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 

ต ารวจภูธรจังหวัด
ระยอง 

9,950,000 

8 โครงการแก้ไขปัญหาจดุเสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในจังหวัดระยอง   22,590,000 

8.1 ก่อสรา้งปรับปรงุวงเวียนบริเวณสี่แยกเพื่อความ
ปลอดภัย สาย รย.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 
– บ้านชุมแสง อ าเภอเขาชะเมาและอ าเภอวังจันทร ์
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุวงเวียนบริเวณสี่แยกเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย รย.4005 แยก ทล. 3377 – บ้านชุมแสง 
อ าเภอเขาชะเมาและอ าเภอวงัจันทร ์ จังหวัดระยอง ช่วง กม.4+630 – กม.4+970 รวมระยะทาง 0.340 
กิโลเมตร 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

9,500,000 
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8.2 ติดตั้งปาูยจราจรและอปุกรณ์อ านวยความปลอดภัยทีจ่ดุ
เสี่ยงอันตรายทางถนนในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ติดตั้งปาูยจราจรและอปุกรณ์อ านวยความปลอดภัยบนถนนในจังหวดัระยอง ดังนี ้
พื้นที่อ าเภอแกลง  
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.   
พื้นที่อ าเภอเขาชะเมา  
1) สาย รย 4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3430 (กม.ที่ 8+900) - บ้านน้ าใส ระยะทาง 10.7 กม. 
2) สาย รย 4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 (กม.ที่ 9+900) - บ้านคลองพระเจา้ ระยะทาง 11.9 กม. 
3) สาย รย 5002 ยก ทช.รย.4005 (กม.ที่ 4+400) - บา้นคลองยาง ระยะทาง 22.7 กม.  
พื้นที่อ าเภอนิคมพฒันา คือ สาย รย 5057  แยกทางหลวงชนบท รย.2024 (กม.ที่ 2+250) - บ้านเขามะพูด 
ระยองทาง 14 กม.  
พื้นที่อ าเภอวงัจันทร์ คือ สาย รย 3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344 (กม.ที่ 88+990) - บ้านชุมแสง 
ระยะทาง 12 กม. 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

7,890,000 

8.3 ติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณทางโค้งบนถนนท่ีเป็นจดุ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหต ุ

ติดตั้งราวกันอันตรายบนถนน จ านวน 4 แห่ง ระยะทางรวม 1,960 เมตร ได้แก ่
1.สาย รย.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 344 – ถ้ าเขาลอย อ าเภอวังจนัทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 220 
เมตร 
2.สาย รย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 344 – บ้านเขาหินแท่น อ าเภอวังจันทร ์จังหวดัระยอง ระยะทาง 
320เมตร 
3.สาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองสนม อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระยะทาง 
540 เมตร 
4.สาย รย.6031 บ้านคลองใหญ่ - บ้านทุ่งโพธิ์ อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะทาง 880 เมตร 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

5,200,000 

9 โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   107,104,000 

9.1 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ถนนสาย รย.4023 แยกทางหลวง
หมายเลข 3377 - บ้านคลองพระเจา้ อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ชนดิกิง่เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จ านวน 104 ชุด ถนนสาย รย.4023 
แยกทางหลวงหมายเลข 3377 – บ้านคลองพระเจ้า อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

5,800,000 
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9.2 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ถนนสาย รย.4011 แยกทางหลวง
หมายเลข 3143 - บ้านหนองบวั อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยองและรย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 
3139 - บ้านมาบจันทร์ อ าเภอเมอืงระยอง จังหวดัระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ชนดิกิง่เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จ านวน 152 ชุด ถนนสาย รย.4011 
แยกทางหลวงหมายเลข 3143 – บ้านหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองและ สาย รย.4038 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3139 - บ้านมาบจันทร์ อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

8,500,000 

9.3 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ถนนสาย รย.4005 แยกทางหลวง
หมายเลข 3377 - บ้านชุมแสง อ าเภอวังจันทร ์จังหวดั
ระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ชนดิกิง่เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จ านวน 164 ชุด ถนนสาย รย.4005 
แยกทางหลวงหมายเลข 3377 – บ้านชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

9,500,000 

9.4 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง สาย รย.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 3139 – บ้านเกษตรศิริ อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ชนดิกิง่เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จ านวน 144 ชุด ถนนสาย รย.4017 
แยกทางหลวงหมายเลข 3139 - บ้านเกษตรศิร ิอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

7,989,000 

9.5 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ถนนสาย รย.2024 แยกทางหลวง
หมายเลข 36 - บ้านภูดร อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง แบบกิง่เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. จ านวน 265 ต้น สาย รย.2024 แยกทาง
หลวงหมายเลข 36 - บ้านภูดร อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

15,081,000 

9.6 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ถนนสาย รย.5050 แยกทางหลวง
ชนบท รย.4027 - บ้านห้วยโปุง อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ชนดิแบบกิง่เดีย่ว เสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. จ านวน 87 ต้น สาย รย.5050 แยก
ทางหลวงชนบท รย.4027 - บ้านห้วยโปุง อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวดัระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

5,037,000 

9.7 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งในพื้นทีต่ าบลทบัมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง แบบกิง่เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. รวมจ านวน 187 ต้น    
1) สายแหลมมะขาม - ต้นทุ่ง หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง   
2) สายแยก ทล.36 - หนองหวา้ หมูท่ี่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง   
3) สายทุ่งนอก - มาบเตย หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
4) สายหนองมะหาด - เชื่อมสาย รย.4006 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง   

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

10,328,000 

9.8 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งในพื้นทีอ่ าเภอนคิมพฒันา จงัหวัด
ระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง แบบกิง่เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 168 W. รวมจ านวน 168 ต้น  
1) ถนนสายซอย 3 สาย 9 - สาย 11 อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง   
2) ถนนสายซอย 4 สาย 9 - สาย 11 อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง  
3) ถนนสายซอย 5 สาย 9 - สาย 15 อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

10,274,000 

9.9 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งในพื้นทีอ่ าเภอบา้นฉาง จงัหวัด
ระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง แบบกิง่เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 175 W. รวมจ านวน 175 ต้น  
1) ถนนสายหลงัโลตัสบา้นฉาง - หน้าสนามกอล์ฟอสีเทิร์น อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง  
2) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - พลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

10,274,000 



  

 

17 

ท่ี ประเด็นการพัฒนา/โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดกิจกรรม หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

9.10 ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว สายชากหมาก 6 หมู่ที่ 2 ต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว ความสงู 9 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน 123 ต้น สายชากหมาก 6 หมู่ที่ 2 ต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง 5,380,000 

9.11 ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว สายหนองหลง หมู่ที่ 2 ต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว ความสงู 9 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน 59 ต้น สายหนองหลง หมู่ที่ 2 ต าบลส านัก
ท้อน อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง 2,790,000 

9.12 ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว สายหินสามชั้น หมู่ท่ี 7 ต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว ความสงู 9 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน 107 ต้น สายหินสามชั้น หมู่ที่ 7 ต าบลส านกั
ท้อน อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง 4,819,000 

9.13 ติดตั้งไฟฟูาส่องสวา่งสาธารณะ ถนนสายวังประดู่ – 
แม่น้ าคู้ (สาย 22) หมู่ที่ 3,4,5,7 ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสวา่งสาธารณะถนนสายวังประดู่ – แม่น้ าคู้ (สาย 22) แบบเสากลมกิง่เดีย่ว สูง 9 เมตร ดวง
โคมไฟฟูาแสงสว่าง LED ขนาด 100 วัตต์ จ านวน 280 ชุด ระยะทางไม่นอ้ยกว่า 8,500 เมตร หมู่ที่ 3,4,5,7 
ต าบลแม่น้ าคู ้อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 

อ าเภอปลวกแดง 11,332,000 

10 โครงการสร้างแหล่งกักเกบ็น้ าเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแลง้   30,000,000 

10.1 ก่อสรา้งก าแพงปูองกันตลิง่คลองระบายน้ าสาย 3 ต าบล
เชิงเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

ก่อสรา้งก าแพงปูองกันตลิง่ ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมขุดลอกคลองระบายน้ าสาย 3 (คลองคา) 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

โครงการ
ชลประทานระยอง 

30,000,000 

11 โครงการป้องกันการกัดเซาะและการระบายน้ า   9,840,000 

11.1 ก่อสรา้งเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าระยอง (บริเวณตลาด
หนองตาหรั่ง) หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองบวั อ าเภอบ้านคา่ย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งเขื่อนปูองกันตลิ่งความยาว 70 เมตร ริมแม่น้ าระยอง (บริเวณตลาดหนองตาหรั่ง) หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
บัว ต าบลหนองบวั อ าเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวดั
ระยอง 

9,840,000 

12 โครงวางการท่อระบายน้ าเพื่อป้องกันแก้ไขปญัหาน้ าท่วม   14,513,000 

12.1 ก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง 
ถนนสายหนองซิมสิว หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง ถนนสายหนองซิมสิว ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 800 
เมตร ลึก 0.50 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย 2,800,000 

12.2 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพลง
ช้างเผือก หมู่ที่ 7 บ้านพลงช้างเผือก ต าบลทางเกวียน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,540 
เมตร พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กทรงตัวว ีถนนสายพลงช้างเผือก 
หมู่ที่ 7 บ้านพลงชา้งเผือก ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง 11,713,000 

13 โครงการจัดท าระบบประปาเพื่อแกไ้ขการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค   16,612,000 

13.1 ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญ่มาก 
บ้านชากกอไผ ่หมู่ท่ี 1 ต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญม่าก บ้านชากกอไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลชากบก อ าเภอบ้านคา่ย 
จังหวัดระยอง จ านวน 1 แห่ง (ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ า) 

อ าเภอบา้นค่าย 7,473,000 
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13.2 ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญม่าก 
บ้านสามเนิน หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญม่าก บ้านสามเนิน หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบัว อ าเภอบา้น
ค่าย จังหวัดระยอง จ านวน 1 แห่ง (ตามรปูแบบของกรมทรัพยากรน้ า) 

อ าเภอบา้นค่าย 5,000,000 

13.3 ปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟาู หมูท่ี่ 1 บ้านหนองน้ า
ขาว ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบเป็นท่อ HDPE ชนิด PE 100 PN 16 ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 315 มลิลิเมตร และท่อ
เหล็ก S เส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 300 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ตา่งๆ ความยาวท่อรวม 936 เมตร หมู่ที่ 1 
บ้านหนองน้ าขาว ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง 4,139,000 

14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอเมืองระยอง     6,036,000 

14.1 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสร้อย
สุนทร 3 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ต าบลแกลง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสร้อยสุนทร 3 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 731 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,386 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ ์ต าบลแกลง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง 2,500,000 

14.2 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตา
หน - ยายจั่น หมู่ท่ี 1 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาหน - ยายจั่น ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 331 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,986 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง 1,571,000 

14.3 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย 
- คุสามเบี้ย หมู่ที่ 1,7 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย - คุสามเบี้ย ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 497 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,485 ตารางเมตร หมู่ที่ 1,7 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง 1,965,000 

15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอแกลง    47,481,000 

15.1 เสริมผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน 
ท่าเรือแกลง – แหลมแม่พิมพ ์ ช่วงกม.ที่ 11+330 – 
16+375 ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

เสริมผิวแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 5,045 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงาน 60,540 ตาราง
เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง – แหลมแม่พิมพ์ ช่วงกม.ที่ 11+330 – 16+375 ต าบล
ชากพง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ระยอง  

19,800,000 

15.2 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแบบผวิเรียบ (แคปซีล) 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหงส์ 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหงส์ 2 ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 579 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผวิ
จราจรพร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่น้อยกว่า 3,489 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง 1,847,000 
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15.3 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารเกษม 
– หนองสนม หมู่ท่ี 2 ต าบลวังหวา้ อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารเกษม – หนองสนม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,035 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,210ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อลอด
กลมคอนกรีตเสรมิเหลก็ (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จ านวน 21 ท่อน หมู่ที่ 2 ต าบล 
วังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง 4,900,000 

15.4 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแบบผิวเรียบเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายหนองหอย – ชากตะแบก ซอย 
2 หมู่ที่ 12 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแบบผวิเรียบเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - ชากตะแบก ซอย 2 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร ไหล่
ทางตามสภาพ หมู่ที่ 12 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง  

อ าเภอแกลง 3,600,000 

15.5 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรตี สาย
ชากคา หมู่ที่ 7 ต าบลชากพง อ าเภอแกลง ถึงหมู่ที่ 7 
ต าบลกระเฉด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรตี สายชากคา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 9,800 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ต าบลชากพง อ าเภอแกลง ถึงหมู่ที่ 7 
ต าบลกระเฉด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง 4,377,000 

15.6 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินไม้
หอม - หนองเสมด็ หมู่ที่ 10 ต าบลกระแสบน อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินไม้หอม - หนองเสม็ด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 681 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,086 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง 2,996,000 

15.7 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE 
SEAL) สายบ้านปูาแจ๊ส - เขายางแดง หมู่ที่ 6 ต าบล
กระแสบน อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านปูาแจ๊ส - เขายางแดง ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,780 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ต าบลกระแส
บน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง 3,305,000 

15.8 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัว
เสม็ด หมู่ที่ 8 ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัวเสม็ด ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 4,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง 6,656,000 

16 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอบ้านค่าย     26,607,000 

16.1 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกิคอนก
รีต สายทางหลวง รย.2035 หนองกรับ – โรงน้ าตาล หมู่
ที่ 3 ต าบลหนองบวั อ าเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี สายทางหลวง รย.2035 หนองกรบั – โรงน้ าตาล 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 10,000 ตาราง
เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย 6,100,000 

16.2 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุาหวาย 
– ปุาสีเสียด หมู่ที ่5 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุาหวาย – ปุาสีเสียด ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 9,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นขา้งละ 
0.50 เมตร หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอบา้นค่าย จังหวดัระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย 6,300,000 
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16.3 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะ 
– หนองตาเสี่ยง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะ – หนองตาเสี่ยง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ต าบลหนองตะพาน 
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย 4,500,000 

16.4 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า 
– แถวเนิน หมู่ที่ 3 ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า – แถวเนิน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 486 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,916 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต าบลบางบตุร อ าเภอบ้านคา่ย 
จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย 2,100,000 

16.5 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายชากฆ้อ หมู่
ที่ 3 ต าบลบ้านคา่ย อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากฆ้อ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+415 ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 415 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,075 ตารางเมตร และรางระบายน้ า
รูปตัวยูสองขา้ง  กว้างขา้งละ 0.65 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 365 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านคา่ย อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย 3,350,300 

16.6 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายเลียบคลอง
ชลประทานฝั่งซา้ย ช่วง (สายทางไผ่ล้อม – บึงต้นชัน) 
ถึงหน้าเทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา หมู่ที่ 4 ต าบลบา้น
ค่าย อ าเภอบา้นคา่ย จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายเลียบคลองชลประทานฝัง่ซ้าย ช่วง (สายทางไผ่ล้อม – บึงต้นชัน) 
ถึงหน้าเทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนาขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ิว
จราจรไม่นอ้ยกวา่ 5,970 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย 4,256,700 

17 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอปลวกแดง    41,201,000 

17.1 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน ากลับมาใช้ใหม ่
ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาน้อย – บ้านค่าย 
ช่วงกม.ที่ 26+250 – 27+925 ต าบลละหาร อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน ากลับมาใช้ใหม ่ASPHALT HOT MIX  IN - PLACE  RECYCLING 
แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM +  AC 4 CM) ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา 
0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 38,360 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาน้อย – บ้านคา่ย ช่วง
กม.ที่ 26+250 – 27+925 ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ระยอง  

14,600,000 

17.2 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน ากลับมาใช้ใหม ่
ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อา่งเกบ็น้ าหนองปลา
ไหล – เขาน้อย ชว่ง กม.ที่ 13+600 – 15+430 ต าบล
ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน ากลับมาใช้ใหม ่ASPHALT HOT MIX  IN - PLACE  RECYCLING 
แบบ RE-PAVING 7 CM.  (RECYCLING 3 CM +  AC 4 CM) ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 
0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 40,260 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ าหนองปลา
ไหล – เขาน้อย ชว่ง กม.ที่ 13+600 – 15+430 ต าบลตาสิทธิ ์อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ระยอง  

15,500,000 

17.3 ก่อสรา้งปรับปรงุสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บึงตาต้า - เนินส าราญ หมู่ที่ 2,5 ต าบลหนองไร่ อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบึงตาต้า - เนินส าราญ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 10 
เมตร หมู่ที่ 2,5 ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

อ าเภอปลวกแดง 1,909,000 
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17.4 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า 
– เนินส าราญ หมู่ท่ี 5 บ้านคลองน้ าด า ต าบลหนองไร่ 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า – เนินส าราญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 627 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 3,762 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ท่ี 5 
บ้านคลองน้ าด า ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 

อ าเภอปลวกแดง 2,494,000 

17.5 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคลอง
ซอง – โปุงเก้ง หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง ต าบลหนองไร่ 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคลองซอง – โปุงเก้ง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,680 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 10,080 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 
6 บ้านเขาคลองซอง ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

อ าเภอปลวกแดง 6,698,000 

18 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอบ้านฉาง     9,450,000 

18.1 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
กระดานด า หมู่ที่ 6 ต าบลส านกัท้อน อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งกระดานด า ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 514 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 3,084 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง 2,120,000 

18.2 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแกว้ 
ซอย 5 หมู่ที่ 8 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแกว้ ซอย 5 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ต าบลส านกัท้อน อ าเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง 7,330,000 

19 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอ าเภอวังจันทร ์    17,816,000 

19.1 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ตะเคียนทอง - คลองใหญ ่หมู่ที่ 6 ต าบลวังจันทร์ อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะเคียนทอง - คลองใหญ ่กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ต าบลวังจันทร์ อ าเภอวังจันทร ์จังหวดั
ระยอง 

อ าเภอวังจันทร ์ 3,026,000 

19.2 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนแอสฟลัต์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น รย.ถ.52003 สายพลงตาเอี่ยม - หนอง
หอย หมู่ที่ 3,5 ต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนแอสฟลัต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.52003 สายพลงตาเอี่ยม - หนองหอย 
กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไหลท่างแอสฟัลต์ติกขา้งละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,100 ตารางเมตร หมู่ที่ 3,5 ต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร์ จังหวดัระยอง 

อ าเภอวังจันทร ์ 4,448,000 

19.3 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนอินทร์ 
ซอย 9 หมู่ที่ 1 ต าบลปาุยุบใน อ าเภอวังจันทร ์จังหวดั
ระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนอินทร์ ซอย 9 กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบลปุายุบใน อ าเภอวงัจันทร์ จังหวัดระยอง 

อ าเภอวังจันทร ์ 3,977,000 

19.4 ก่อสรา้งปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรตี สาย
บ้านคลองปุาไม้ - บ้านมะงัว่ หมู่ที่ 8 ต าบลชุมแสง 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรตี สายบ้านคลองปุาไม้ - บ้านมะงัว่ กว้าง 7 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 297 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพืน้ที่พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 2,376 
ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

อ าเภอวังจันทร ์ 1,611,000 
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19.5 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนาม
กีฬาเทศบาลต าบลชุมแสง หมู่ที่ 2 ต าบลพลงตาเอี่ยม 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวดัระยอง 

กอ่สร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลชุมแสง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 1,021.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,129 ตารางเมตร ไหล่ทางลกูรังเกลี่ยเรียบขา้งละ 
0.50 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

อ าเภอวงัจันทร ์ 4,754,000 

20 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอเขาชะเมา     20,643,600 

20.1 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก
น้ าเป็น – น้ าใส 2 (ซอยบุญรอด) หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก
น้ าเป็น ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกน้ าเป็น – น้ าใส 2 (ซอยบุญรอด) ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตาม
สภาพ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยกน้ าเป็น ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

อ าเภอเขาชะเมา 3,273,800 

20.2 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก
น้ าเป็น – น้ าใส 4 (ซอยลุงเอียด) หมู่ที่ 1 บ้านน้ าเป็น 
ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกน้ าเป็น – น้ าใส 4 (ซอยลุงเอียด) ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 9,300 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ตามสภาพ หมู่ที่ 1 บ้านน้ าเป็น ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อ าเภอเขาชะเมา 6,113,800 

20.3 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สาย
ช าฆ้อ - ท่าขา้ม หมู่ที่ 2 ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายช าฆ้อ - ท่าข้าม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ต าบลช าฆ้อ อ าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อ าเภอเขาชะเมา 7,450,000 

20.4 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา 
– บ่อยายเรียน หมู่ที่ 1 ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา – บ่อยายเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบลช าฆ้อ อ าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อ าเภอเขาชะเมา 3,806,000 

21 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอ าเภอนิคมพัฒนา   7,687,000 

21.1 ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟ
ส่องสว่าง ซอยพอเพียง หมู่ที่ 5 ต าบลพนานิคม อ าเภอ
นิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ซอยพอเพียง ขนาดกวา้ง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 2,050 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟูาส่องสวา่ง 
จ านวน 19 ชุด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที ่5 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง 

อ าเภอนิคมพัฒนา 7,687,000 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 สร้างความเข้มแขง็ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล จ านวน 4 โครงการ 4 
กิจกรรม 

  14,025,500 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าและบริการของจังหวดัให้มีมาตรฐาน   2,990,000 

1.1 มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง 1.จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเดน่จังหวัดระยอง จ านวน 1 ครั้ง 150 คูหา 5 วัน 
2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ/์โฆษณาและเผยแพร/่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ/์คู่มือร้านอาหารอร่อยจังหวัดระยอง 
จ านวน 1,000 เลม่ 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง 

2,990,000 
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2 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ผู้ประกอบการในการพฒันาคุณภาพสนิค้าและบริการ   2,600,000 

2.1 ยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซยีน จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs/กลุ่ม Biz Club/OTOP จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ จังหวัด
ภาคกลาง จ านวน 1 ครั้ง และจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 ครั้ง 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง 

2,600,000 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   5,168,000 

3.1 ส่งเสรมิหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

1.พัฒนา "หมู่บา้น/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) แก่ผู้น าชุนชน จ านวน 412 หมู่บา้น ๆ ละ 10 คน รวมเป็น 4,120 คน 
2.ส่งเสริมการพัฒนา "หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยสนับสนุนวสัดุในการพัฒนาอาชีพในแก่หมูบ่้าน
และชุมชนที่ผ่านการคัดเลอืก จ านวน 80 หมู่บ้าน 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวดัระยอง 

5,168,000 

4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ    3,267,500 

4.1 เสริมสร้างการรับรูเ้ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
จังหวัดระยอง 

1.อบรมสรา้งการรับรู้แกส่ื่อมวลชน/เครือข่ายประชาสมัพันธ์ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 คน 
2.อบรมสรา้งการรับรู้และเครือขา่ยระดับอ าเภอ 8 อ าเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 120 คน 
3.เสริมสรา้งการรับรู้ EEC ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดระยอง 12 ครั้ง 
4.ผลิตสื่อประชาสมัพันธ์ระดับจังหวดัเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างการรับรูแ้ก่ทุกภาคส่วน 
   4.1 ผลิตแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ EEC ขนาด A4 30,000 แผ่น   
   4.2 ผลิตปาูยไวนิลพร้อมติดตัง้ รื้อถอน ขนาด 5x8 เมตร 16 ปูาย   
   4.3 ผลิตและจดัท าวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 8 นาที 1 ชุด  
   4.4 ผลิตและจดัท า Animation ความยาวไม่เกิน 3 นาที 15 ตอน พรอ้มเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 1 ชุด   
   4.5 ผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขนาด 5.5”x7.5” พิมพ ์4 สี 8 หน้า และพิมพ์ 1 สี 140 หน้า 
รวม 3,000 ฉบับ   
   4.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร EEC ผ่านวิทยุชุมชน 15 สถาน ี 
   4.7 เผยแพร่สปอตประชาสมัพันธ์ EEC จ านวน 3 สปอต ยาว 60 วินาที 400 ครั้ง 

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง  

3,267,500 

  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   ส านักงานจังหวัด 9,000,000 
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บัญชีโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจังหวดัระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรียงล าดับความส าคัญ 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดส าคญั หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

(1) (2) (3) (4) (5)  (6)  

  41 103 รวมทั้งสิ้น          746,493,160  

  ภายในกรอบวงเงิน Y1         373,331,360  

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ                  9,000,000  
1 โครงการส่งเสริมการผลิตไม้

ผล และพืชเศรษฐกิจ 
จังหวัดระยอง 

ส่งเสรมิและพัฒนาสินค้า
เกษตรจังหวัดระยอง 

1.สร้างศกัยภาพในการแข่งขันดา้นการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยการอบรมการขอรับรองมาตรฐาน GAP 
ให้แก่เกษตรกร 400 ราย ส่งเสริมการปลูกผกัยกแคร่ จ านวน 16 ชุด 
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยท าแผ่นปาูยโครงเหล็กพร้อมติดตั้งเพื่อแนะน าแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 40 ปูาย 
3.ออกแบบและจดัท าบรรจุภัณฑผ์ลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีอตัลักษณจ์ังหวัดระยอง 
4.สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ (QR Code) โดยประชุมชี้แจง
เกษตรกรในการจัดท า QR Code 1,000 คน/ผลิตและพิมพ์ QR Code 1,500,000 ดวง/จัดงานแถลงข่าว
และประชาสมัพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อ 
5.ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง โดยการจัดงาน
รณรงค์และสาธิตการผสมดอกทุเรียนให้ไดผ้ลผลติที่มคีุณภาพ 5 อ าเภอ/จัดท าปูายประชาสัมพันธป์ระกาศ
จังหวัดพร้อมติดตัง้/จดัท าปูาย “รณรงค์การไม่ตัดทุเรยีนออ่น”/จัดท า Guide Book เครือข่ายแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) จ านวน 15,000 เล่ม/จัดท าสื่อ VTR ประชาสัมพันธ์ผลไม้
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) 
6.สัมมนาสรุปผลการด าเนินงานการโครงการฯ จ านวน 1 ครั้ง เปูาหมายคือเกษตรกรและเจา้หนา้ที่ที่
เกี่ยวข้อง 120 คน 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 

             3,711,000  

2 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่ง
ประมงพื้นที่จงัหวดัระยอง 

ปรับเปลี่ยนขนาดตาอวน
ของเครื่องมือลอบปูม้า
แบบพับได้ในพื้นทีจ่ังหวัด
ระยอง 

1.อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านชีววิทยาของปูม้า การจัดท าเขตอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าและ
การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า และด้านกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชาวประมง จ านวน 100 คน 
(3 รุ่น) 
2.จัดท าตาอวนของเครื่องมือลอบปูมา้แบบพับได้ ขนาดตาอวน 2.5 นิ้ว จ านวน 25,000 ลูก 

ส านักงานประมง
จังหวัดระยอง 

             1,844,500  
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ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดส าคญั หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

3 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการน้ า
ภาคการเกษตรจังหวัด
ระยอง 

ก่อสรา้งอาคารบังคับน้ า
บ้านศาลาน้ าลกึ ต าบล
หนองบัว อ าเภอบา้นค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งอาคารอัดน้ าพร้อมระบายน้ าล้น สูง 3 เมตร สนัฝายยาว 51 เมตร จ านวน 1 แห่ง และขุดสระเก็บ
น้ าด้านหน้าอาคาร 

โครงการ
ชลประทานระยอง 

           30,000,000  

4 โครงการสร้างแหล่งกกัเก็บ
น้ าเพื่อปูองกัน แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและภัยแลง้ 

ก่อสรา้งก าแพงปูองกันตลิง่
คลองระบายน้ าสาย 3 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งก าแพงปูองกันตลิง่ ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมขุดลอกคลองระบายน้ าสาย 3 (คลองคา) 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

โครงการ
ชลประทานระยอง 

           30,000,000  

5 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการน้ า
ภาคการเกษตรจังหวัด
ระยอง 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า
ส่วนขยายเพิม่เติม โซน 1 
อ่างเกบ็น้ าประแสร ์ต าบล
ปุายุบใน อ าเภอวงัจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าส่วนขยายเพิม่เติม โซน 1 อ่างเก็บน้ าประแสร ์จากท่อพีวีซี เป็นท่อเหล็กเหนียว
ขนาด ศก.400 มลิลิเมตร ความยาว 229 เมตร ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาประแสร์ 

             3,000,000  

6 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการน้ า
ภาคการเกษตรจังหวัด
ระยอง 

วางระบบท่อส่งน้ าบ้าน
หนองกวางระยะเพิ่มเติม 
ต าบลวังหวา้ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

วางระบบท่อส่งน้ าบ้านหนองกวางระยะเพิ่มเติม ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบดว้ย 
1) สายหลกัท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก.600 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 1.300 กิโลเมตร พรอ้มจุด
จ่ายน้ า 6 แห่ง  
2) สายแยกท่อเหล็กเหนียว ขนาด ศก.500 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ยาว 512 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ า 1 แห่ง  

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาประแสร์ 

           30,000,000  

7 โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

1.จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 20,000 เล่ม 
2.จัดท าวีดิทัศนป์ระชาสัมพันธ์ข้อมลูการท่องเที่ยว 8,000 ชุด 
3.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ขนาด A4 50,000 แผ่น 
4.ผลิตรายการ/สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 8 รายการ 
5.ผลิตสารคดีการท่องเที่ยว 20 ตอน 
6.เผยแพรส่ารคดวีิทยุฯ ทั่วประเทศ 20 ตอน 
7.ผลิต/ส าเนาและเผยแพร่ สารคดีทางวิทยุฯ 20 ตอน 
8.เผยแพรส่ารคดี/สปอตโทรทัศน์ ผ่านทาง Social Media Network ผา่น Fan Page ต่างๆ 26 ครั้ง 
9.ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง แบบมีบรรยายเป็นข้อความ
ภาษาอังกฤษ (ซับไตเติ้ลภาษาองักฤษ) 6 ตอน เผยแพร่ 350 ครั้ง 

ส านักงานจังหวัด
ระยอง 

             5,000,000  
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ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดส าคญั หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

8 โครงการอนรุักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1.ปลูกปุาชายเลน จ านวน 30 ไร่ ณ พื้นท่ีอ าเภอแกลง 
2.ปลูกปุาบก จ านวน 20 ไร่ ณ เขาจอมแห อ าเภอนิคมพัฒนา 
3.ปล่อยพันธุ์สัตวน์้ า จ านวน 10,000 ตัว 
4.พัฒนาปาุชายเลน ณ พื้นที่ปาุชายเลนปากน้ าระยอง อ าเภอเมืองระยอง โดยท าความสะอาดปาุชายเลน 
เช่น ตัดแต่งกิ่ง เกบ็ขยะในบริเวณปาุชายเลน และจัดท าตาขา่ยปูองกันขยะ 
5.ประชุมเชิงปฏิบตัิการและศึกษาดูงานแนวทางการพฒันาและฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนชน 
จ านวน 40 คน 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง 

             1,580,000  

9 โครงการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาทรัพยากรน้ า 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบ
นิเวศปุาต้นน้ าจงัหวัด
ระยอง 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีวิจัยต้นน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบดว้ย ปูอิฐตัวหนอน ระยะทาง 500 
เมตร, ปรับที่และปูหญา้ พื้นที่ 3,200 ตรม., ติดตั้งปาูยพันธุ์ไม้และรายละเอียดสรรพคณุ จ านวน 50 ปูาย, 
ปูายสื่อความหมาย จ านวน 20 ปูาย, ชุดม้านั่งปูนเลียนแบบไม ้จ านวน 5 ชุด 
2.อบรมคา่ยเยาวชนรักษ์ปุาต้นน้ า 2 รุ่นๆละ 50 คน รวมเป็น 100 คน 
3.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหลง่ท่องเที่ยวเส้นทางปั่นจักรยานเขายายดา จ านวน 50,000 ฉบับ 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง/
สถานวีิจัยต้นน้ า
ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกจังหวัด
ระยอง 

                
852,000  

10 โครงการอนรุักษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม 

เฝูาระวงัและฟื้นฟแูหลง่
ปะการังและหญ้าทะเล
เทียม 

1.สร้างแหลง่หญ้าทะเล (ซั้งเชือก) เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลและระบบนิเวศในทะเลบริเวณกลุ่มประมง
พื้นบ้าน จ านวน 300 ชุด 2.จัดวางทุน่แนวเขตปะการังเทียมบริเวณจังหวดัระยอง จ านวน 300 ชุด 3.สร้าง
แนวปูองกันจดัวางทุ่นแนวเขตอนรุกัษ์ (ไข่ปลา) จ านวน 150 ชุด4.ติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวงัการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจงัหวดัระยอง ออกปฏิบัติงานทางเรือ 12 ครั้ง 

ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1  

           10,200,000  

11 โครงการเพิม่พื้นทีส่ีเขียวให้
พื้นที่ปุาจังหวัดระยอง 

ฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนให้มี
ความสมบูรณ์และยั่งยืน 

1.จัดท าทุ่นกันขยะเข้าพื้นที่ปุาชายเลน ระยะทาง 5,900 เมตร 
2.จัดสร้างแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และอาศัยปูด าและสตัว์น้ าในพื้นที่ปุาชายเลน 5 แห่ง 
3.ปลูกและฟื้นฟปูาุชายเลนเพื่อเป็นการเพิม่พื้นที่ปุา จ านวน 10 ครั้ง 

ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1  

           14,580,300  



  

 

27 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดส าคญั หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

12 โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการด ารงชีวิตและ
พัฒนาคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

สร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทยปูองกันภัยยา
เสพติด 

1.ประชุมคณะท างานเพื่อส ารวจพื้นที่ เปูาหมาย คัดเลอืกเข้ารว่มโครงการ วางแผนการด าเนินงาน 
2.จัดประชุมร่วมกบัพื้นที่ เปูาหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจของบทบาทหน้าที ่
3.พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับพื้นทีผ่ลิตเอกสาร สื่อการเรียนรู้ เพื่อสนบัสนนุการจัดกิจกรรม 
4.จัดกิจกรรม “สร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยปอูงกันภัยยาเสพตดิ อ าเภอละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 
800 คน 

ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์
จังหวัดระยอง 

             2,432,000  

13 โครงการท านุบ ารงุรักษา
ศาสนาและสบืสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เสริมสร้างพลงัจิตเพื่อ
สังคมโดยการอบรมสมาธิ
ให้กบันักเรียน เยาวชน 
และประชาชน 

เสริมสร้างพลงัจิตเพื่อสังคมโดยการอบรมสมาธิให้กับนกัเรียน เยาวชน และประชาชน หลักสูตร 3 วัน 2 
คืน จ านวน 8 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง 

             1,669,160  

14 โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง 

1.ส่งเสริมภาพลกัษณ์ตราสินค้าการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง Surprise Rayong (1,500,000 บาท) 
2.จดังานสืบสานต านานเมอืงเก่า 4 แห่ง (บา้นค่าย เมอืงแกลง บ้านฉางและยมจินดา) (4,000,000 บาท) 
3.จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีทีจ่ังหวัดระยอง ประจ าปี 2564 (3,000,000 บาท) 
4.จัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล (3,000,000 บาท) 
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 3 หลักสูตร (1,500,000 บาท) 
6.จัดงาน “มหกรรม ดนตรี ที่ชายหาดระยอง ครัง้ที่ 7 (3,000,000 บาท) 
7.จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC (2,5000,000 บาท) 

ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ระยอง   

           18,500,000  

15 โครงการส่งเสรมิการตลาด
และประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

1.กิจกรรมจัดงานวันสุนทรภู่กวีโลก (3.00 ล้านบาท) 
2.กิจกรรมจัดงานมหกรรมเล่าขาน ต านานเมืองระยอง (3.00 ล้านบาท) 
3.กิจกรรมมหกรรมรวมพลังขับเคลือ่นจังหวัดคุณธรรมน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ด้วยพลัง 
"บวร" (3.00 ล้านบาท) 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง   

             9,000,000  

16 โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 

ประชารัฐร่วมใจ ส่งเสรมิ
ตลาดของดีเมืองระยอง 

1.อบรมส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จ านวน 200 คน2.จัดงาน
“ตลาดประชารัฐของดี จงัหวัดระยอง” จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 บูธ 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวดัระยอง 

             5,000,000  

17 โครงการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมของจังหวัด
ระยอง   

ส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ OTOP 
สู่อัตลกัษณ์จังหวัดระยอง 
(OTOP To 4DNA)  

1.อบรมส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วม “ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น สู่อัตลักษณ์ชุมชน” จ านวน 120 คน 
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่ผลติภัณฑ์อัตลักษณส์ร้างคุณค่า จ านวน 40 ผลิตภัณฑ ์
3.จัดงานสร้างคุณค่า สรา้งรายได้ จ านวน 5 วัน 100 บูธ โดยน าผลิตภณัฑ์จากการพัฒนาและผลิตภัณฑ ์
อื่น ๆ มาแสดงและจ าหนา่ย 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวดัระยอง 

             6,300,000  
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18 โครงการส่งเสริมแนว
ทางการด ารงชีวติตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสรมิการด ารงวถิีชีวิต
หมู่บา้นคนรักช้าง จังหวัด
ระยอง 

1.อบรมส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่้านคนรักช้าง โดยใหค้วามรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพแก่คนในหมูบ่้าน 
จ านวน 29 หมู่บา้น ๆ ละ 30 คน รวมเป็น 870 คน 
2.พัฒนาอาชีพ “หมู่บา้นคนรักช้าง” โดยสนับสนุนวสัดุเพื่อการสาธิตในการประกอบอาชีพตามที่แตล่ะ
หมู่บา้นได้ประชาคมไว้แล้ว จ านวน 29 หมู่บ้าน 
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคนรักช้าง ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านน าร่อง “หมู่บา้นคนรักช้าง” 4 
หมู่บา้น พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นท่ีน าร่อง 4 หมู่บา้น และจัดงานกิจกรรม "รักช้าง ณ 
เขาชะเมา” จ านวน 1 ครั้ง 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวดัระยอง 

             3,714,500  

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยให้กบัชุมชน 

ปลูกฝังเดก็ไทยใส่ใจวินัย
จราจร 

1.ส ารวจและคัดเลือกพื้นที่เปาูหมายโดยสถานศึกษาคัดเลือกนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 68 โรงเรียน ๆ ละ 60 คน รวมเป็น 4,080 คน      
2.จัดประชุมคณะท างานรว่มกับพื้นที่เปูาหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจบทบาทหน้าทีก่ับสถานศึกษา
เปูาหมาย ประชาสัมพันธ์นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ 
3.จัดกิจกรรม “ปลูกฝงัเด็กไทยใสใ่จวินัยจราจร” โดยอบรมให้ความรู้เกีย่วกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนแก่
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาทุกแห่งจัดท าบัญชีลงทะเบียนผูใ้ช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่มี
ใบอนุญาตขับขี ่และหมวกนิรภัย 

ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ระยอง 

             1,751,000  

20 โครงการพัฒนาคณุภาพ
สินค้าและบริการของจังหวดั
ให้มมีาตรฐาน 

มหกรรมเทศกาลอาหาร
เด่นจังหวัดระยอง 

1.จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเดน่จังหวัดระยอง จ านวน 1 ครั้ง 150 คูหา 5 วัน 
2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ/์โฆษณาและเผยแพร/่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ/์คู่มือร้านอาหารอร่อยจังหวัดระยอง 
จ านวน 1,000 เลม่ 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง 

             2,990,000  

21 โครงการส่งเสริมสถาน
ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการ 

ยกระดับ SMEs ไทยก้าว
ไกลสูอ่าเซียน 

จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs/กลุ่ม Biz Club/OTOP จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
จังหวัดภาคกลาง จ านวน 1 ครั้ง และจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 ครั้ง 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง 

             2,600,000  

22 โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการด ารงชีวิต และ
พัฒนาคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

สร้างการรับรูแ้ละการมี
ส่วนร่วมในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด และลด
ความเลื่อมล้ าในสงัคม
ระยอง 

1.สร้างการรบัรู้และมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
และลดความเลื่อมล้ าในสังคม 8 อ าเภอ ๆ ละ 100 คน รวมจ านวน 800 คน2.สร้างการรบัรู้และมีสว่นรว่ม
ของเด็กและเยาวชนในสถานศกึษาในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และลดความ
เลื่อมล้ าในสังคม 12 โรงเรียน ๆ ละ 100 คน รวมจ านวน 1,200 คน  

ส านักงานยุตธิรรม
จังหวัดระยอง 

             1,000,000  
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23 โครงการส่งเสริม พัฒนา 
และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
ให้กบัประชาชน 

ส่งเสรมิและพัฒนาความ
ปลอดภัยดา้นอาหาร 
จังหวัดระยอง 

ต้นน้ า 
1. ประชุมคณะท างานอาหารปลอดภัยได้เข้าร่วมประชุมคณะท างาน 
2. อบรมการใช้ชุดทดสอบสารปนเปือ้นในอาหารให้แกเ่จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 40 คน 
3. ผลิตเชื้อจลุินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร ์พด.3 
4. พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์แบบมีสว่นรว่ม (PGS) 8 กลุ่ม 
5. ปรับระบบการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองในจังหวัดระยอง 50 ราย 
6. ปรับระบบการเลี้ยง การตลาด เพือ่การบริโภค การอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์โคเน้ือ 50 ราย 
7. ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตสินค้าสตัว์น้ าทะเลและชายฝั่ง 
8. ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตสินค้าสตัว์น้ าจืด 
9. พัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน GAP มกษ. กุ้งทะเล 30 ฟาร์ม 
10. ส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์และสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืชให้เกษตรกร  240 ราย 
กลางน้ า 
1. สถานที่จ าหนา่ยเนื้อสัตว์สะอาด (ปศุสัตว์ OK) 
2. เฝูาระวังคณุภาพสินค้าสตัว์น้ าทะเลและชายฝัง่ เช่น ตรวจโลหะหนกัในสัตว์น้ าจากแหลง่ประมงชายฝั่ง 
ตรวจไมโครพลาสติกในระบบทางเดนิอาหารสัตว์น้ า ตรวจสารฟอร์มาลีนตกค้างในสัตว์น้ าจากท่าเทียบ
เรือประมง 
3. เฝูาระวังคณุภาพสินค้าสตัว์น้ าจืด ตรวจโลหะหนกัในสัตว์น้ าจากแหลง่ประมงน้ าจืด 
4. เก็บตัวอยา่งเนื้อหมู/เน้ือววั เพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดง 
5. ส่งเสริมและพฒันาการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ปลายน้ า 
1. จัดหน่วยบริการอาหารปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จ การให้ความรู้ การตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
เบื้องต้น รับเรื่องรอ้งเรียน 8 ตลาด 
2. จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินคา้อาหารปลอดภัยภายในจงัหวัดระยอง 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
ระยอง/ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์
ฯ/ส านักงานเกษตร
ฯ/ส านักงานประมง
ฯ/ส านักงานปศสุตัว์
ฯ/ส านักงาน
พาณิชย์ฯ/สถานี
พัฒนาที่ดิน 

           12,037,400  
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24 โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการด ารงชีวิต และ
พัฒนาคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

รณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวดั
ระยอง 

1.เยี่ยมติดตามศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
2.อบรมแกนน าเด็กและเยาวชน เรื่อง การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน 30 แห่ง  
4.อบรมเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสมาชิก TO BE NUMBER ONE เปูาหมาย 200 คน 
5.จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เปูาหมาย 400 คน 
6.ประชุมเชิงปฏิบตัิการเสริมสรา้งความเขา้ใจการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE และประกวดชมรม 
เพื่อคัดเลือกเป็นตวัแทนจังหวดั เปาูหมาย 300 คน 
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานชมรม และกิจกรรมพิเศษ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 
เปูาหมาย 120 คน 
8.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เปูาหมาย 110 คน 
9.ประชุมเชิงปฏิบตัิการน าเสนอผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
ระยอง  

             2,536,000  

25 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
พลังงานทดแทนเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

พลังงานของพอ่สารต่อ
ชีวิตพอเพียง ภายใต้
แนวคิดโรงเรียนตน้แบบ
พลังงานในฝัน  

1.สัมมนาโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงาน ปลูกจิตส านึกการใช้
พลังงานในโรงเรียนให้เกดิประสิทธภิาพ และเกณฑ์การคัดเลอืกเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
2.จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนในฝนั ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้
พลังงานในฝัน  
3.ประกาศผลการประกวดโรงเรียนในฝัน ด้านพลังงานต้นแบบ ภายใตแ้นวคิด 1 โรงเรียน 1 ศูนย์การ
เรียนรู้พลังงานในฝัน 

ส านักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง 

                
596,000  

26 โครงการเพิม่ศักยภาพขีด
ความสามารถผู้ประกอบ
ขนาดเลก็และขนาดย่อม 

ส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม SMEs 
จังหวัดระยอง รองรับ EEC 

1.จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการรายเดิม รายใหม่ และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 500 คน 
2.จัดท าคู่มือในการประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมจังหวดัระยองฯ จ านวน 1,500 เล่ม 
3.จัดท าระบบการบริหารจัดการดา้นการผลิต หรือการบริหารจัดการดา้นการตลาด อย่างใดอย่างหนึ่ง 
จ านวน 20 ราย 

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง 

             2,100,000  

27 โครงการปอูงกันการกัดเซาะ
และการระบายน้ า 

ก่อสรา้งเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมแม่น้ าระยอง (บริเวณ
ตลาดหนองตาหรัง่) หมู่ที่ 
1 ต าบลหนองบัว อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งเขื่อนปูองกันตลิ่งความยาว 70 เมตร ริมแม่น้ าระยอง (บริเวณตลาดหนองตาหรั่ง) หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง 

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวดั
ระยอง 

             9,840,000  
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ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดส าคญั หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

28 โครงการฟื้นฟูและเฝูาระวงั
คุณภาพน้ าและแหล่งน้ า 

ก่อสรา้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
บนพื้นที่เกาะเสมด็ บริเวณ
หน้าดา่น จุดที ่3 ต าบลเพ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวดั
ระยอง 

ก่อสรา้งระบบบ าบัดน้ าเสียบนพื้นทีเ่กาะเสม็ด บริเวณหน้าดา่น จุดที ่3 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง (ตามแบบส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) 

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวดั
ระยอง 

           19,900,000  

29 โครงการฟื้นฟูและเฝูาระวงั
คุณภาพน้ าและแหล่งน้ า 

ก่อสรา้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
บนพื้นที่เกาะเสมด็ บริเวณ
อ่าวน้อยหน่า จุดท่ี 1 
ต าบลเพ อ าเภอเมอืง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งระบบบ าบัดน้ าเสียบนพื้นทีเ่กาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1 ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง (ตามแบบส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) 

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวดั
ระยอง 

           19,900,000  

30 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล
ด้านเศรษฐกจิ  

เสริมสร้างการรับรู้เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) จังหวัด
ระยอง 

1.อบรมสรา้งการรับรู้แกส่ื่อมวลชน/เครือข่ายประชาสมัพันธ์ 1 ครั้ง ๆ ละ 200 คน 
2.อบรมสรา้งการรับรู้และเครือขา่ยระดับอ าเภอ 8 อ าเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 120 คน 
3.เสริมสรา้งการรับรู้ EEC ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดระยอง 12 ครั้ง 
4.ผลิตสื่อประชาสมัพันธ์ระดับจังหวดัเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างการรับรูแ้ก่ทุกภาคส่วน    
4.1 ผลิตแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ EEC ขนาด A4 30,000 แผ่น      
4.2 ผลิตปูายไวนลิพร้อมติดตัง้ รื้อถอน ขนาด 5x8 เมตร 16 ปูาย      
4.3 ผลิตและจดัท าวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 8 นาที 1 ชุด     
4.4 ผลิตและจดัท า Animation ความยาวไม่เกิน 3 นาที 15 ตอน พร้อมเผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์ 1 ชุด     
4.5 ผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขนาด 5.5”x7.5” พิมพ์ 4 สี 8 หน้า และพมิพ์ 1 สี 140 หน้า 
รวม 3,000 ฉบับ      
4.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร EEC ผ่านวิทยุชุมชน 15 สถาน ี    
4.7 เผยแพรส่ปอตประชาสัมพันธ์ EEC จ านวน 3 สปอต ยาว 60 วินาที 400 ครั้ง 

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง  

             3,267,500  

31 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในจังหวัดระยองให้
มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการประชาชน 

1.ติดตั้งกลอ้งโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที ่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 
ส าหรับใช้งานรกัษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จ านวน 66 เครื่อง 
2.ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่าย (Industrial Ethernet Switch) จ านวน 13 เครื่อง 
3.ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์จ านวน 2 เครื่อง 
4.ติดตั้งตู้ควบคมุกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 12 ตู ้

ต ารวจภูธรจังหวัด
ระยอง 

             9,950,000  
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ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดส าคญั หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

5.ติดตั้งระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ จ านวน 1 ระบบ 
6.ติดตั้งเสาส าหรบัติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 

32 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
ในอ าเภอปลวกแดง  

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตเดมิน ากลับมาใช้
ใหม ่ในทางหลวงหมายเลข 
3574 ตอน เขานอ้ย – 
บ้านค่าย ช่วงกม.ท่ี 
26+250 – 27+925 
ต าบลละหาร อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน ากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX  IN - PLACE  RECYCLING 
แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM +  AC 4 CM) ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา 
0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 38,360 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาน้อย – บ้านคา่ย 
ช่วงกม.ที่ 26+250 – 27+925 ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง 

แขวงทางหลวง
ระยอง  

           14,600,000  

33 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอแกลง 

เสริมผิวแอสฟัลต์ในทาง
หลวงหมายเลข 3145 
ตอน ท่าเรือแกลง – แหลม
แม่พิมพ ์ ช่วงกม.ที่ 
11+330 – 16+375 
ต าบลชากพง อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

เสริมผิวแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 5,045 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงาน 60,540 ตาราง
เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง – แหลมแม่พิมพ์ ชว่งกม.ที่ 11+330 – 16+375 
ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

แขวงทางหลวง
ระยอง  

           19,800,000  

34 โครงการก่อสรา้งและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

ก่อสรา้งเส้นทางจักรยาน 
สายส านักสงฆ์ถ้ าเขา
ประทุน - วัดถ้ าวฒันมงคล 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งเส้นทางจักรยานพาราแอสฟัลต์ตกิคอนกรีต สายส านักสงฆ์ถ้ าเขาประทุน - วัดถ้ าวัฒนมงคล กว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 5,678 เมตร หรือคิดเป็นผิวทางจักรยานไม่น้อยกว่า 14,195 ตารางเมตร ต าบลเขา
น้อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยอง  

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

           24,600,000  
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ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดส าคญั หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

35 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง สาย 
รย.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 3139 – บ้าน
เกษตรศิริ อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ชนดิกิง่เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จ านวน 144 ชุด ถนนสาย รย.4017 
แยกทางหลวงหมายเลข 3139 - บ้านเกษตรศิร ิอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             7,989,000  

36 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟาูแสงสว่าง ถนน
สาย รย.5050 แยกทาง
หลวงชนบท รย.4027 - 
บ้านหว้ยโปุง อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวดัระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ชนดิแบบกิง่เดีย่ว เสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. จ านวน 87 ต้น สาย รย.5050 
แยกทางหลวงชนบท รย.4027 - บ้านห้วยโปุง อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             5,037,000  

37 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ถนน
สาย รย.2024 แยกทาง
หลวงหมายเลข 36 - บ้าน
ภูดร อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง แบบกิง่เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. จ านวน 265 ต้น สาย รย.2024 แยก
ทางหลวงหมายเลข 36 - บ้านภูดร อ าเภอบา้นฉาง จังหวดัระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

           15,081,000  

38 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ถนน
สาย รย.4005 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3377 - 
บ้านชุมแสง อ าเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ชนดิกิง่เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จ านวน 164 ชุด ถนนสาย รย.4005 
แยกทางหลวงหมายเลข 3377 – บ้านชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             9,500,000  

39 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่ง
ประมงพื้นที่จงัหวดัระยอง 

เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าใน
แหลง่น้ าธรรมชาติจังหวัด
ระยอง 

1.ประชาสมัพันธ์การปล่อยพันธ์กุง้ก้ามกรามในพื้นที่อา่งเกบ็น้ าดอกกราย อ่างเกบ็น้ าคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ า
หนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ าประแสร์   
2.จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์กุ้งกา้มกราม จ านวน 1,200,000 ตัว 

ส านักงานประมง
จังหวัดระยอง 

             1,873,000  
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40 โครงการก่อสรา้งและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

ติดตั้งปาูยประชาสัมพันธ์
และบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคญัของ
จังหวัดระยอง 

1.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง(Overhang) ขนาด 2.40*3.00 ม.จ านวน 13 ชุด 
2.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ขนาด span 12.00 ม.(แบบ 2หน้า) ขนาด
หน้าปาูย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด  
3.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 1หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 2 ชุด 
4.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 2หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด 
5.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 17.00 ม. (แบบ 2หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด 
6.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 20.00 ม. (แบบ 2หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด 
7.ติดตั้งปูาย น.2 (1 ชุด 3 ชิ้น) จ านวน 26 ชุด 
8.ปูาย บ1(หยุด) จ านวน 11 ชุด 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             9,800,000  

41 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ถนน
สาย รย.4023 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3377 - 
บ้านคลองพระเจา้ อ าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ติดตัง้ไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดกิง่เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จ านวน 104 ชุด ถนนสาย รย.4023 
แยกทางหลวงหมายเลข 3377 – บ้านคลองพระเจ้า อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             5,800,000  

42 โครงการบริหารจัดการขยะ
ในจังหวัดระยองอย่าง
ถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาล 

บริหารจัดการขยะทะเล
และปากแม่น้ าแบบมีส่วน
ร่วม 

1.ด าน้ าเกบ็ขยะในทะเลแบบมสี่วนร่วม 10 ครั้ง ปริมาณขยะใต้ทะเลลดลงไม่น้อยกวา่ 3,000 กิโลกรัม 
2.อบรมสรา้งจิตส านึกในการจัดการขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ านวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 800 คน 
3.จัดเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ าพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จ านวน 10 ครั้ง 
ผู้เข้ารว่มไม่น้อยกว่า 2,000 คน 
4.จัดท าถุงผา้ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก จ านวน 20,000 ใบ 
5.ติดตามการสร้างผลกระทบกับทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม ออกปฏิบัติงานทางเรือ 
จ านวน 10 ครั้ง 

ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1  

             8,000,000  
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43 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งใน
พื้นที่ต าบลทับมา อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวดัระยอง 

ติดตัง้ไฟฟูาแสงสว่าง แบบกิง่เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 180 W. รวมจ านวน 187 ต้น    
1) สายแหลมมะขาม - ต้นทุ่ง หมู่ที่ 2 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง   
2) สายแยก ทล.36 - หนองหวา้ หมูท่ี่ 5 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง   
3) สายทุ่งนอก - มาบเตย หมู่ที่ 7 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
4) สายหนองมะหาด - เชื่อมสาย รย.4006 ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง   

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

           10,328,000  

44 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งใน
พื้นที่อ าเภอนิคมพฒันา 
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง แบบกิง่เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 168 W. รวมจ านวน 168 ต้น  
1) ถนนสายซอย 3 สาย 9 - สาย 11 อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง   
2) ถนนสายซอย 4 สาย 9 - สาย 11 อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง  
3) ถนนสายซอย 5 สาย 9 - สาย 15 อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

           10,274,000  

45 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งใน
พื้นที่อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง แบบกิง่เดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร LED 175 W. รวมจ านวน 175 ต้น  
1) ถนนสายหลงัโลตัสบา้นฉาง - หน้าสนามกอล์ฟอสีเทิร์น อ าเภอบา้นฉาง จังหวัดระยอง  
2) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 - พลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

           10,274,000  

46 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการน้ า
ภาคการเกษตรจังหวัด
ระยอง 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า
ส่วนขยายเพิม่เติม โซน 4 
อ่างเกบ็น้ าประแสร ์ต าบล
ปุายุบใน อ าเภอวงัจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าส่วนขยายเพิม่เติม โซน 4 อ่างเก็บน้ าประแสร ์จากท่อพีวีซี เป็นท่อเหล็กเหนียว ศก.
400 มิลลิเมตร ความยาว 2.507 กิโลเมตร ต าบลปุายบุใน อ าเภอวงัจันทร์ จังหวัดระยอง 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาประแสร์ 

           20,000,000  

47 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ถนน
สาย รย.4011 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3143 - 
บ้านหนองบัว อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยองและรย.
4038 แยกทางหลวง
หมายเลข 3139 - บ้าน
มาบจันทร์ อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง ชนดิกิง่เดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 150W จ านวน 152 ชุด ถนนสาย รย.4011 
แยกทางหลวงหมายเลข 3143 – บ้านหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองและ สาย รย.4038 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3139 - บ้านมาบจันทร์ อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             8,500,000  
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48 โครงการก่อสรา้งและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

ติดตั้งปาูยประชาสัมพันธ์
และบอกเส้นทางเขา้สู่
แหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง 

1.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง (Overhang) ขนาด หนา้ปูาย 2.40*3.00 ม.จ านวน 10 
ชุด2.ติดตั้งปูายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ขนาดspan 12.00 ม.(แบบ 2 หน้า) 
ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 2 ชุด3.ติดตั้งปูายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง 
(Overhead)  ขนาด span 15.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาดหนา้ปูาย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด 4.ติดตั้ง
ปูายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead)  ขนาด span 17.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาด
หน้าปาูย 3.50*8.00 ม. จ านวน 1 ชุด5.ติดตั้งปูายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวชนิดแบบขา้มทาง (Overhead)  
ขนาด span 20.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาดหน้าปาูย 3.50*8.00 ม. จ านวน 2 ชุด 6.ติดตั้งปูาย น.2 (1ชุด 3
ชิ้น) จ านวน 17 ชุด 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             9,800,000  

49 โครงการแก้ไขปัญหาจุด
เสี่ยงอันตรายเพื่อปูองกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนใน
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุวงเวียน
บริเวณสี่แยกเพือ่ความ
ปลอดภัย สาย รย.4005 
แยกทางหลวงหมายเลข 
3377 – บ้านชุมแสง 
อ าเภอเขาชะเมาและ
อ าเภอวังจันทร ์จังหวดั
ระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุวงเวียนบริเวณสี่แยกเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย รย.4005 แยก ทล. 3377 – บ้าน
ชุมแสง อ าเภอเขาชะเมาและอ าเภอวังจันทร ์ จังหวดัระยอง ช่วง กม.4+630 – กม.4+970 รวมระยะทาง 
0.340 กิโลเมตร 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             9,500,000  

50 โครงการแก้ไขปัญหาจุด
เสี่ยงอันตรายเพื่อปูองกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนใน
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งปูายจราจรและ
อุปกรณอ์ านวยความ
ปลอดภัยที่จุดเสี่ยง
อันตรายทางถนนในพื้นที่
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งปาูยจราจรและอปุกรณ์อ านวยความปลอดภัยบนถนนในจังหวดัระยอง ดังนี ้
พื้นที่อ าเภอแกลง  
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.   
พื้นที่อ าเภอเขาชะเมา  
1) สาย รย 4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3430 (กม.ที่ 8+900) - บ้านน้ าใส ระยะทาง 10.7 กม. 
2) สาย รย 4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3377 (กม.ที่ 9+900) - บ้านคลองพระเจา้ ระยะทาง 11.9 กม. 
3) สาย รย 5002 ยก ทช.รย.4005 (กม.ที่ 4+400) - บา้นคลองยาง ระยะทาง 22.7 กม.  
พื้นที่อ าเภอนิคมพฒันา คือ สาย รย 5057  แยกทางหลวงชนบท รย.2024 (กม.ที่ 2+250) - บ้านเขามะพูด 
ระยองทาง 14 กม.  

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             7,890,000  
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พื้นที่อ าเภอวงัจันทร์ คือ สาย รย 3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344 (กม.ที่ 88+990) - บ้านชุมแสง 
ระยะทาง 12 กม. 

51 โครงการแก้ไขปัญหาจุด
เสี่ยงอันตรายเพื่อปูองกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนใน
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งราวกันอันตราย
บริเวณทางโค้งบนถนนที่
เป็นจุดเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหต ุ

ติดตั้งราวกันอันตรายบนถนน จ านวน 4 แห่ง ระยะทางรวม 1,960 เมตร ได้แก ่
1.สาย รย.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 344 – ถ้ าเขาลอย อ าเภอวังจนัทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 220 
เมตร 
2.สาย รย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 344 – บ้านเขาหินแท่น อ าเภอวังจันทร ์จังหวดัระยอง ระยะทาง 
320เมตร 
3.สาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143 - บ้านหนองสนม อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ระยะทาง 540 เมตร 
4.สาย รย.6031 บ้านคลองใหญ่ - บ้านทุ่งโพธิ์ อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะทาง 880 เมตร 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

             5,200,000  

52 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
ในอ าเภอปลวกแดง  

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตเดมิน ากลับมาใช้
ใหม ่ในทางหลวงหมายเลข 
3245 ตอน อา่งเกบ็น้ า
หนองปลาไหล – เขาน้อย 
ช่วง กม.ที่ 13+600 – 
15+430 ต าบลตาสิทธิ์ 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน ากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX  IN - PLACE  RECYCLING 
แบบ RE-PAVING 7 CM.  (RECYCLING 3 CM +  AC 4 CM) ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 1,830 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หรือปรมิาณงาน 40,260 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ าหนอง
ปลาไหล – เขาน้อย ช่วง กม.ที่ 13+600 – 15+430 ต าบลตาสิทธิ ์อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

แขวงทางหลวง
ระยอง  

           15,500,000  

53 โครงการก่อสรา้งและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างทาง
เชื่อมธรรมชาติอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง 

ก่อสรา้งทางเชื่อมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ดังนี้ 
1) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
2) ก่อสร้างทางเดนิเท้าไม้เทียม WPC ขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 115 เมตร 
3) ก่อสร้างระเบียงชมวิว จ านวน 3 ขนาด ได้แก่ 146, 48, 55 ตารางเมตร 
4) ก่อสร้างมา้นั่งอเนกประสงค์ จ านวน 17 ชุด 

อุทยานแห่งชาติเขา
ชะเมา-เขาวง 

             4,875,000  
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54 โครงการสร้างจิตส านึกอย่าง
มีส่วนรว่มเพื่อดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ติดตามตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาสารอนิทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) จังหวัด
ระยอง 

1.อบรมเครือข่ายเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อสร้างจิตส านกึในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 250 คน รวมเป็น 750 คน 
2.ติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) จ านวน 13 จุด 
3.ประเมินการรัว่ซมึของ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ของแหล่งก าเนิด (Fugitive source) จ านวน 35 
โรงงาน 
4.ประชุมเชิงปฏิบตัิการเสริมสรา้งศกัยภาพฯ 1 ครั้ง เปูาหมายจ านวน 50 คน 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง 

             9,580,000  

55 โครงการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมของจังหวัด
ระยอง  

เสริมพลังภูมปิัญญา
ผู้สูงอายุสร้างอตัลักษณ์
จังหวัดระยอง 

1.สืบค้น คัดเลือกผู้เป็นภูมิปญัญาผู้สูงอายุของจังหวัดระยอง 
2.ถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  
3.พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่อัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่า ดงันี้ 1) พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผูสู้งอายุ 
สู่อัตลกัษณ์ที่ทรงคุณค่า จ านวน 50 ภูมิปัญญา 2) จัดงาน 1 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุอัตลักษณจ์ังหวัดระยอง 

ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์
จังหวัดระยอง 

             2,910,000  

56 โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการด ารงชีวิตและ
พัฒนาคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

สร้างสุข ครอบครวัอบอุ่น 
ชุมชนน่าอยู่ (Happy 
Family) 

1.ประชุมคณะท างานรว่มกับพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ์และวิธีการด าเนินการ การคัดเลือกเปาูหมายเขา้
ร่วมโครงการ 
2.อบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนและการบริหารจดัการการเงินของครอบครัว การเลี้ยงดลููก
ตามวัย (วงจรชีวิตครอบครัว/ พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัครอบครัว และ Walk 
Rally 8 ฐาน “สร้างสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู ่(Happy Family)” โดยแบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 150 คน 

ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์
จังหวัดระยอง 

             2,038,200  

57 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรบัการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

ส่งเสรมิหมู่บ้านและชุมชน
เข้มแข็งเพื่อรองรบัเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

1.พัฒนา "หมู่บา้น/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) แก่ผู้น าชุนชน จ านวน 412 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน รวมเป็น 4,120 คน 
2.ส่งเสริมการพัฒนา "หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง TO EEC" โดยสนับสนุนวสัดุในการพัฒนาอาชีพในแก่หมูบ่้าน
และชุมชนที่ผ่านการคัดเลอืก จ านวน 80 หมู่บ้าน 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวดัระยอง 

             5,168,000  

58 โครงการระยองมุ่งสู่
อุตสาหกรรมเชิงนเิวศ 

เตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการในจังหวัด
ระยองมุ่งสู่อตุสาหกรรม
เชิงนิเวศด้วยการหันมาใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

อบรมสมัมนาทุกภาคส่วนในจงัหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาจังหวัดระยองไปสูก่ารเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ด้วยการลดการใช้พลังงาน การบริหารจัดการด้านพลังงาน ลดการ
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก และการเลือกใช้พลงังานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นส าคัญ กลุม่เปาูหมายจ านวน 600 
คน พร้อมจดับูธกจิกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานพลังงาน
จงัหวัดระยอง 

                
470,000  
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59 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
ในอ าเภอวังจันทร ์  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ตะเคียนทอง - คลองใหญ ่
หมู่ที่ 6 ต าบลวังจนัทร์ 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวดั
ระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะเคียนทอง - คลองใหญ ่กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 700 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ต าบลวังจันทร์ อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

อ าเภอวังจันทร ์              3,026,000  

60 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
ในอ าเภอวังจันทร ์  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
แอสฟัลต์ตกิคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.
52003 สายพลงตาเอี่ยม - 
หนองหอย หมู่ที่ 3,5 
ต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนแอสฟลัต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.52003 สายพลงตาเอี่ยม - หนอง
หอย กวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไหล่ทางแอสฟลัต์ติกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
แอสฟัลต์ตกิคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 9,100 ตารางเมตร หมู่ที่ 3,5 ต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 

อ าเภอวังจันทร ์              4,448,000  

61 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
ในอ าเภอวังจันทร ์  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ขุนอินทร์ ซอย 9 หมู่ที ่1 
ต าบลปุายุบใน อ าเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนอินทร์ ซอย 9 กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบลปุายุบใน อ าเภอวงัจันทร์ จังหวัด
ระยอง 

อ าเภอวังจันทร ์              3,977,000  

62 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
ในอ าเภอวังจันทร ์  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนพารา
แอสฟัลต์ตกิคอนกรีต สาย
บ้านคลองปุาไม้ - บ้าน
มะงั่ว หมู่ที่ 8 ต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรตี สายบ้านคลองปุาไม้ - บ้านมะงัว่ กว้าง 7 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 297 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 2,376 
ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

อ าเภอวังจันทร ์              1,611,000  
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63 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
ในอ าเภอวังจันทร ์  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน
สนามกีฬาเทศบาลต าบล
ชุมแสง หมู่ที่ 2 ต าบลพลง
ตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลชุมแสง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 1,021.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,129 ตารางเมตร ไหล่ทางลกูรังเกลี่ยเรียบขา้ง
ละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอวงัจันทร์ จังหวัดระยอง 

อ าเภอวังจันทร ์              4,754,000  

64 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอบ้านฉาง   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทุ่งกระดานด า หมูท่ี่ 6 
ต าบลส านักท้อน อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งกระดานด า ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 514 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,084 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบา้น
ฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง              2,120,000  

65 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอบ้านฉาง   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
สระแก้ว ซอย 5 หมู่ที่ 8 
ต าบลส านกัท้อน อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแกว้ ซอย 5 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,890 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,340 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ต าบลส านกัท้อน อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง              7,330,000  

66 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว 
สายชากหมาก 6 หมู่ที่ 2 
ต าบลส านักท้อน อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว ความสงู 9 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน 123 ต้น สายชากหมาก 6 หมู่ที่ 2 ต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง              5,380,000  

67 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว 
สายหนองหลง หมู่ที่ 2 
ต าบลส านักท้อน อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งโคมไฟฟาูกิง่เดี่ยว ความสงู 9 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน 59 ต้น สายหนองหลง หมู่ที่ 2 ต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง              2,790,000  

68 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว 
สายหินสามชั้น หมู่ที่ 7 
ต าบลส านักท้อน อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งโคมไฟฟูากิง่เดี่ยว ความสงู 9 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน 107 ต้น สายหินสามชั้น หมู่ที่ 7 ต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นฉาง              4,819,000  
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69 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอปลวกแดง  

ก่อสรา้งปรับปรงุสะพาน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ถนน
สายบึงตาตา้ - เนินส าราญ 
หมู่ที่ 2,5 ต าบลหนองไร่ 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบึงตาต้า - เนินส าราญ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 10 
เมตร หมู่ที่ 2,5 ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

อ าเภอปลวกแดง              1,909,000  

70 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอปลวกแดง  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
บึงตาต้า – เนินส าราญ หมู่
ที่ 5 บ้านคลองน้ าด า 
ต าบลหนองไร่ อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า – เนินส าราญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 627 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 3,762 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่
ที่ 5 บ้านคลองน้ าด า ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

อ าเภอปลวกแดง              2,494,000  

71 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอปลวกแดง  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
เขาคลองซอง – โปุงเก้ง 
หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง 
ต าบลหนองไร่ อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคลองซอง – โปุงเก้ง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,680 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 10,080 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง  

อ าเภอปลวกแดง              6,698,000  

72 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านไฟฟูา 
เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสวา่ง
สาธารณะ ถนนสายวัง
ประดู่ – แม่น้ าคู้ (สาย 22) 
หมู่ที่ 3,4,5,7 ต าบลแม่น้ า
คู้ อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสวา่งสาธารณะถนนสายวังประดู่ – แม่น้ าคู้ (สาย 22) แบบเสากลมกิง่เดีย่ว สูง 9 เมตร ดวง
โคมไฟฟูาแสงสว่าง LED ขนาด 100 วัตต์ จ านวน 280 ชุด ระยะทางไม่นอ้ยกว่า 8,500 เมตร หมู่ที่ 
3,4,5,7 ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

อ าเภอปลวกแดง            11,332,000  



  

 

42 

ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดส าคญั หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

73 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอเขาชะเมา   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
สามแยกน้ าเป็น – น้ าใส 2 
(ซอยบุญรอด) หมู่ท่ี 1 
บ้านสามแยกน้ าเป็น ต าบล
น้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกน้ าเป็น – น้ าใส 2 (ซอยบุญรอด) ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางตามสภาพ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยกน้ าเป็น ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

อ าเภอเขาชะเมา              3,273,800  

74 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอเขาชะเมา   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
สามแยกน้ าเป็น – น้ าใส 4 
(ซอยลุงเอียด) หมูท่ี่ 1 
บ้านน้ าเป็น ต าบลน้ าเป็น 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกน้ าเป็น – น้ าใส 4 (ซอยลุงเอียด) ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางตามสภาพ หมู่ที่ 1 บ้านน้ าเป็น ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อ าเภอเขาชะเมา              6,113,800  

75 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอเขาชะเมา   

ก่อสรา้งปรับปรงุ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายช าฆ้อ - ท่า
ข้าม หมู่ที่ 2 ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายช าฆ้อ - ท่าข้าม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อ าเภอเขาชะเมา              7,450,000  

76 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอเขาชะเมา   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ศรีประชา – บ่อยายเรียน 
หมู่ที่ 1 ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา – บ่อยายเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อ าเภอเขาชะเมา              3,806,000  
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77 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอบ้านคา่ย   

ก่อสรา้งปรับปรงุ
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
หลวง รย.2035 หนองกรับ 
– โรงน้ าตาล หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี สายทางหลวง รย.2035 หนองกรบั – โรงน้ าตาล 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 10,000 
ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย              6,100,000  

78 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอบ้านคา่ย   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ปุาหวาย – ปุาสีเสยีด หมู่ที่ 
5 ต าบลหนองบัว อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปุาหวาย – ปุาสีเสียด ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 9,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นขา้งละ 
0.50 เมตร หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอบา้นค่าย จังหวดัระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย              6,300,000  

79 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอบ้านคา่ย   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
บ้านเกาะ – หนองตาเสี่ยง 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนอง
ตะพาน อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะ – หนองตาเสี่ยง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ต าบลหนอง
ตะพาน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย              4,500,000  

80 โครงวางการท่อระบายน้ า
เพื่อปูองกันแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ก่อสรา้งรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็สอง
ข้างทาง ถนนสายหนองซิ
มสิว หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง
บัว อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง ถนนสายหนองซิมสิว ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
800 เมตร ลกึ 0.50 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวดัระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย              2,800,000  
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81 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอบ้านคา่ย   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
หนองคล้า – แถวเนิน หมู่
ที่ 3 ต าบลบางบุตร อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า – แถวเนิน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 486 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 2,916 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ต าบลบางบตุร อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย              2,100,000  

82 โครงการจัดท าระบบประปา
เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค 

ก่อสรา้งระบบประปา
หมู่บา้นแบบผิวดนิขนาด
ใหญ่มาก บา้นชากกอไผ ่
หมู่ที่ 1 ต าบลชากบก 
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัด
ระยอง 

ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญม่าก บ้านชากกอไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลชากบก อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง จ านวน 1 แห่ง (ตามรปูแบบของกรมทรัพยากรน้ า) 

อ าเภอบา้นค่าย              7,473,000  

83 โครงการจัดท าระบบประปา
เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค 

ก่อสรา้งระบบประปา
หมู่บา้นแบบผิวดนิขนาด
ใหญ่มาก บา้นสามเนิน หมู่
ที่ 11 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัด
ระยอง 

ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญม่าก บ้านสามเนิน หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบัว อ าเภอบา้น
ค่าย จังหวัดระยอง จ านวน 1 แห่ง (ตามรปูแบบของกรมทรัพยากรน้ า) 

อ าเภอบา้นค่าย              5,000,000  

84 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอบ้านคา่ย   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเลก็ สายชา
กฆ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
ค่าย อ าเภอบา้นคา่ย 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากฆ้อ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+415 ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 415 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,075 ตารางเมตร และรางระบาย
น้ ารูปตวัยูสองข้าง  กว้างขา้งละ 0.65 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 365 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านคา่ย 
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย              3,350,300  

85 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอบ้านคา่ย   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเลก็ สาย
เลียบคลองชลประทานฝั่ง
ซ้าย ช่วง (สายทางไผ่ลอ้ม 
– บึงต้นชัน) ถึงหน้า

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายเลียบคลองชลประทานฝัง่ซ้าย ช่วง (สายทางไผ่ล้อม – บึงต้น
ชัน) ถึงหน้าเทศบาลต าบลบ้านคา่ยพัฒนาขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 5,970 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 

อ าเภอบา้นค่าย              4,256,700  
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เทศบาลต าบลบ้านค่าย
พัฒนา หมู่ที ่4 ต าบลบา้น
ค่าย อ าเภอบา้นคา่ย 
จังหวัดระยอง 

86 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอนิคมพัฒนา 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อม
ติดตั้งไฟส่องสวา่ง ซอย
พอเพียง หมู่ที่ 5 ต าบล
พนานิคม อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ซอยพอเพียง ขนาดกวา้ง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 2,050 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟูาส่องสวา่ง 
จ านวน 19 ชุด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที ่5 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวดัระยอง 

อ าเภอนิคมพัฒนา              7,687,000  

87 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอแกลง  

ก่อสรา้งปรับปรงุ
ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
(แคปซีล) เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
หนองหงส์ 2 หมู่ที ่2 
ต าบลชากโดน อ าเภอแก
ลง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหงส์ 2 ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 579 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ผิวจราจรพร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 3,489 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ต าบลชากโดน อ าเภอ
แกลง จังหวดัระยอง 

อ าเภอแกลง              1,847,000  

88 โครงวางการท่อระบายน้ า
เพื่อปูองกันแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายพลง
ช้างเผือก หมู่ที่ 7 บ้านพลง
ช้างเผือก ต าบลทางเกวียน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
2,540 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหลก็ทรงตัวว ีถนนสายพลง
ช้างเผือก หมู่ที่ 7 บ้านพลงช้างเผือก ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง            11,713,000  

89 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอแกลง  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ธารเกษม – หนองสนม 
หมู่ที่ 2 ต าบลวังหว้า 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารเกษม – หนองสนม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,035 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 6,210ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อ
ลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จ านวน 21 ท่อน หมู่ที่ 2 
ต าบลวังหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

อ าเภอแกลง              4,900,000  
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90 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอแกลง  

ก่อสรา้งปรับปรงุ
ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองหอย – 
ชากตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 
12 ต าบลวงัหว้า อ าเภอ 
แกลง จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแบบผิวเรียบเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - ชากตะแบก ซอย 
2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 4,950 ตารางเมตร 
ไหล่ทางตามสภาพ หมู่ที่ 12 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

อ าเภอแกลง              3,600,000  

91 โครงการพัฒนาระบบ
ประปาเพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้ าเพือ่อุปโภคบริโภค  

ปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟูา หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
น้ าขาว ต าบลทางเกวียน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบเป็นท่อ HDPE ชนิด PE 100 PN 16 ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 315 มลิลิเมตร และท่อ
เหล็ก S เส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 300 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ตา่งๆ ความยาวท่อรวม 936 เมตร หมู่ที่ 1 
บ้านหนองน้ าขาว ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง              4,139,000  

92 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอแกลง  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนพารา
แอสฟัลต์ตกิคอนกรีต สาย
ชากคา หมู่ที่ 7 ต าบลชาก
พง อ าเภอแกลง ถงึหมู่ที่ 7 
ต าบลกระเฉด อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรตี สายชากคา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,800 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ต าบลชากพง อ าเภอแกลง 
ถึงหมู่ที่ 7 ต าบลกระเฉด อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 

อ าเภอแกลง              4,377,000  

93 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอแกลง  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
เนินไม้หอม - หนองเสมด็ 
หมู่ที่ 10 ต าบลกระแสบน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินไม้หอม - หนองเสม็ด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 681 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 4,086 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ต าบลกระแสบน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง              2,996,000  

94 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพ่ือ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอแกลง  

ก่อสรา้งปรับปรงุ
ถนนลาดยางแบบเคพซีล 
(CAPE SEAL) สายบ้านปูา
แจ๊ส - เขายางแดง หมู่ที่ 6 
ต าบลกระแสบน อ าเภอ 
แกลง จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE SEAL) สายบ้านปูาแจ๊ส - เขายางแดง ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 6,780 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 
ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อ าเภอแกลง              3,305,000  
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95 โครงการก่อสรา้งและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

ติดตั้งโคมไฟฟูาสอ่งสวา่ง
ถนนทางเข้าสะพานรักษ์
แสม หมู่ที่ 2,3,8 ต าบล
เนินฆ้อ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ติดตั้งโคมไฟฟูาสอ่งสวา่ง LED โซล่าเซล ขนาด 100 W จ านวน 184 ชุด ถนนทางเข้าสะพานรักษ์แสม หมู่
ที่ 2,3,8 ต าบลเนนิฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

อ าเภอแกลง            16,795,000  

96 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอแกลง  

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ซอยหัวเสมด็ หมูท่ี่ 8 
ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัวเสม็ด ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 4,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

อ าเภอแกลง              6,656,000  

97 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการน้ า
ภาคการเกษตร จังหวดั
ระยอง 

ปรับปรุงท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรตามแนวถนน
สายคลองขุด – ตาโรง 
และสายตาโรง – ชะวึก 
หมู่ที่ 2,3 ต าบลนาตาขวัญ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวดั
ระยอง 

วางท่อเชื่อมประสานกับแนวท่อสง่น้ าเพื่อการเกษตรเดิม โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 400 
มิลลิเมตร PN10 (CLASS 100) ขุดวางประสานท่อพรอ้มฝังกลบเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
2,255 เมตร ตามแนวถนนสายคลองขุด – ตาโรง และสายตาโรง – ชะวึก หมู่ที่ 2,3 ต าบลนาตาขวญั 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง              9,992,000  

98 โครงการก่อสรา้งและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

ติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณ
ชายหาดสวนสน หมู่ที่ 6 
ต าบลแกลง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณชายหาดสวนสน สูง 0.80 เมตร ความยาวไมน่้อยกว่า 415 เมตร หมู่ที่ 6 ต าบล
แกลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง              3,001,000  

99 โครงการฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเก่าและพัฒนา
แหลง่ท่องเที่ยวใหม่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สูแ่หลง่
ท่องเที่ยวและศึกษา
ธรรมชาติปาุชายเลน (ด้าน
ทิศตะวันออกฝัง่ทิศเหนือ
เชื่อมบรรจบฝั่งทศิใต้) หมู่
ที่ 2 ต าบลเนินพระ อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวดัระยอง 

1.ก่อสร้างสะพานแขวนพื้นไม้ ขนาดกวา้งประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
2.ก่อสร้างศาลาทีพ่ักบริเวณดา้นหน้าและดา้นหลังของสะพานแขวน ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 2.50 เมตร จ านวน 4 ศาลา 
3.ก่อสร้างสะพานเดินไม้เนื้อแขง็ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
4.ก่อสร้างศาลาทีพ่ักนักท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 5.60 เมตร จ านวน 2 ศาลา 

อ าเภอเมืองระยอง              4,999,000  
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ท่ี โครงการ กิจกรรม รายละเอียดส าคญั หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

100 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอเมืองระยอง   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ซอยสร้อยสุนทร 3 หมู่ที่ 5 
บ้านเขาโบสถ์ ต าบลแกลง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวดั
ระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสร้อยสุนทร 3 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 731 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคดิเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,386 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ ์ต าบลแกลง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง              2,500,000  

101 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอเมืองระยอง   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
หนองตาหน - ยายจั่น หมู่
ที่ 1 ต าบลกะเฉด อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาหน - ยายจั่น ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 331 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 1,986 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ต าบลกะเฉด อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวดัระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง              1,571,000  

102 โครงการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ในอ าเภอเมืองระยอง   

ก่อสรา้งปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทุ่งสบาย - คุสามเบี้ย หมู่ที่ 
1,7 ต าบลกะเฉด อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวดัระยอง 

ก่อสรา้งปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสบาย - คุสามเบี้ย ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 497 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นทีผ่วิจราจรไม่น้อยกวา่ 2,485 ตารางเมตร หมู่ที่ 1,7 ต าบลกะเฉด อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวดัระยอง 

อ าเภอเมืองระยอง              1,965,000  

 


