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รวมทัง้สิ้น 8,014,286,544            

จงัหวดัระยอง 8,014,286,544            

ส ำนักนำยกรฐัมนตรี 384,800                   

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสู่สากล 204,800                   

กองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 204,800                   

สนบัสนุนขอ้มลูส าหรบัการประกอบธุรกจิของ SME 204,800                   

งบรายจ่ายอื่น 204,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนขอ้มูลส าหรบัการประกอบธุรกจิ 0 204,800                      

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) 180,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 180,000                   

โครงการศูนยก์ลางบริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) 180,000                   

ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครฐั และเอกชนเพิม่ช่องทางใหบ้ริการภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูและบริการต่างๆ ของภาครฐั 180,000                   

งบอดุหนุน 180,000                   

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 180,000                      

รายการระดบัที1่: ล าดบัที่ 17 ชดุระบบสนบัสนุนการพฒันาศูนยก์ลาง

บริการภาครฐัส าหรบัประชาชน (GovChannels) ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 180,000                      

กระทรวงกลำโหม 375,772,000               

กองทพัเรือ 375,772,000              

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 273,272,000              

โครงการพฒันาขดีความสามารถของกองทพั 74,189,000                

การพฒันาขดีความสามารถของกองทพัเรือ 74,189,000                

งบรายจ่ายอื่น 74,189,000                

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งก าลงักองทพั 0 74,189,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการเสริมสรา้งหน่วยต่างๆ ที่ผูกพนัสญัญาแลว้

และผูกพนัตาม ม.23 0 74,189,000                   

รายการระดบัที3่: ทร.268 0 74,189,000                   

กองทนุการทา่อากาศยานอู่ตะเภา 199,083,000              

กองทนุการทา่อากาศยานอู่ตะเภา 199,083,000              

งบรายจ่ายอื่น 199,083,000              

รายการระดบัที1่: กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 0 199,083,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 72,500,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 72,500,000                

การเตรียมความพรอ้มดา้นการส่งก าลงับ ารุง 72,500,000                

งบลงทนุ 72,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 72,500,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 72,500,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารพกันายทหารประทวน 64 ครอบครวั 

พรอ้มระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ กบร.กร. หลงั 1 72,500,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 30,000,000                

โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 30,000,000                

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานรองรบันโยบายของรฐับาล 30,000,000                

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))

03210000 จงัหวดัระยอง
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งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: จา้งศึกษา ส ารวจ และออกแบบงานก่อสรา้ง Commercial 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: จา้งศึกษา ส ารวจ และออกแบบพฒันาพื้นที่ Free Trade 0 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: จา้งศึกษา ส ารวจ และออกแบบโครงการ Medical Hub 0 10,000,000                   

กระทรวงกำรคลงั 814,000                   

กรมสรรพากร 814,000                   

แผนงานยทุธศาสตรบ์ริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 814,000                   

การจดัเกบ็ภาษอีากร 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั คนั 1 814,000                      

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกฬีำ 7,580,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 7,580,000                 

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 7,580,000                 

โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและสรา้งความเชื่อม ัน่แก่นกัทอ่งเทีย่ว 7,580,000                 

ส่งเสริมสนบัสนุน และด าเนินงานกบัทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการทอ่งเทีย่ว และ

สรา้งความเชื่อม ัน่ความปลอดภยัใหเ้กดิกบันกัทอ่งเทีย่ว 7,580,000                 

งบรายจ่ายอื่น 7,580,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการยกระดบัการท่องเที่ยวเขต

พฒันาการท่องเที่ยวฝัง่ทะเลตะวนัออกสู่ระดบัสากล จงัหวดัระยอง รายการ 0 6,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการแหลง่ท่องเที่ยวในเสน้ทาง

การท่องเที่ยว (เสน้ทาง D.I.Y กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก ชลบุรี ระยอง 

จนัทบุรี และตราด) ไดร้บัการประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นที่รูจ้กัเพิม่มากขึ้น จงัหวดั รายการ 0 1,500,000                    

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 808,600                   

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 666,300                   

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 666,300                   

โครงการพฒันากลไกเชงินโยบายและการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 328,300                   

การพฒันากลไกเชงินโยบายทีก่่อใหข้บัเคลือ่นไปสู่การปฏบิตัิ 328,300                   

งบด าเนินงาน 328,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 328,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0 134,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 8,000                         

โครงการป้องกนัและคุม้ครองช่วยเหลอืจากปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

การเสริมสรา้งการตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนั

ปญัหาการคา้มนุษย์ 338,000                   

งบด าเนินงาน 338,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 92,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความรู ้ 0 245,200                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 32,800                     

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 32,800                     

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 13,000                     

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 13,000                     

งบลงทนุ 13,000                     

ครุภณัฑ์ 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 13,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ 

จงัหวดัระยอง ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกินิคมสรา้งตนเอง 19,800                     

พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนในนิคมสรา้งตนเอง 19,800                     

งบลงทนุ 19,800                     

ครุภณัฑ์ 19,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็  นิคมสรา้งตนเอง จงัหวดั

ระยอง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 9,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 10,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว  นิคมสรา้งตนเอง จงัหวดั

ระยอง  ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 10,300                        

กรมกจิการเดก็และเยาวชน 109,500                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 109,500                   

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองและบริการสวสัดกิารสงัคม 109,500                   

จดับริการสวสัดกิารในสถาบนั 109,500                   

งบลงทนุ 109,500                   

ครุภณัฑ์ 109,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร  ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว 20

 แผ่นต่อนาท ีบา้นพกัเด็กและครอบครวัจงัหวดัระยอง ต าบลหว้ยโป่ง  

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 100,000                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ บา้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 9,500                         

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 574,015,000               

กรมชลประทาน 546,407,200              

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 74,485,000                

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 74,485,000                

ส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั 74,485,000                

งบลงทนุ 74,485,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 74,485,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 74,485,000                   
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมถนนทางเขา้หวังานระยะ 2 อ่างเกบ็น า้ประแสร ์

ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ระยะทาง 0.090 กม. รายการ 0 715,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมสนัเขือ่นอ่างเกบ็น า้คลองระโอก ต าบลทุ่งควาย

กนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ระยะทาง 0.220 กม. รายการ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมสนัเขือ่นอ่างเกบ็คลองใหญ่ ต าบลละหาร อ าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง ระยะทาง 3.870 กม. รายการ 0 14,500,000                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมสนัเขือ่นอ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล ต าบลแม่น า้คู ้

อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  ระยะทาง 4.060 กม. รายการ 0 15,270,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอ่างเกบ็น า้ดอกกราย ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวก

แดง จงัหวดัระยอง ระยะทาง 4.930 กม. รายการ 0 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ขวา โครงการฝายบา้นค่าย

 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ระยะทาง 3.935 กม. รายการ 0 23,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 443,129,200              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 210,277,600              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 210,277,600              

งบลงทนุ 210,277,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 210,277,600                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 210,277,600                 

รายการระดบัที1่: ระบบสูบผนัน า้คลองสะพาน-อ่างประแสร ์ต าบลชมุแสง 

อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 0 133,407,300                 

รายการระดบัที1่: ระบบผนัน า้จากอ่างเกบ็น า้คลองใหญ่ มายงัอ่างเกบ็น า้

หนองปลาไหล ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง รายการ 0 47,033,300                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมาโครงการชลประทาน จงัหวดัระยอง รายการ 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเพิม่ประสทิธภิาพโครงการชลประทาน รายการ 1 29,023,000                   

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารท่อแยกและจดุจ่ายน า้ของท่อส่งน า้ฝัง่

ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงั

จนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้ทา้ยเขือ่นอาคารท่อส่งน า้ฝัง่ซา้ย 

 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์ รายการ 1 300,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง รายการ 1 3,710,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารบ่อวาลว์ จดุจ่ายน า้  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าแสงสวา่งส าหรบัสถานีสูบน า้และ

บนสนัเขือ่น  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอ

วงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 1 560,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมขดุลอกตะกอนดนิคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย

 กม.13+610 ถงึ กม. 15+610  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์

ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งดา้นทา้ยอาคารประตูระบายน า้คลองจ า

กา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงั

จนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 1 140,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าแรงดนั 115 KV และ

อปุกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน า้ฝัง่ขวา  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประ

แสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 1 943,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบ .

สถานีสูบน า้โซนขยาย  โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบล

ชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 1 850,000                      
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รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมระบบระบายน า้ทา้ยเขือ่น  โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิก่อประตูระบายน า้สาย 3  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดและคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่

ซา้ย  โครงการฝายบา้นค่าย  โครงการชลประทานระยอง ต าบลบางบุตร 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร.ชากขนุวเิศษ  โครงการชลประทาน

ระยอง ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง รายการ 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งอ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตลิง่คลองน า้หู  โครงการชลประทานระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 1 900,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมท่อส่งน า้เขา้นา 5 แห่ง ของคลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ขวา  โครงการชลประทานระยอง ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้น รายการ 1 750,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองผนัน า้คลองใหญ่-หนอง

ปลาไหล  โครงการชลประทานระยอง ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซม ปตร. และ ทรบ. ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 

1 จ านวน 4 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งอ่างเกบ็น า้ดอกกราย  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง รายการ 1 880,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางระบายน า้คลองผนัน า้คลองใหญ่-หนอง

ปลาไหล  โครงการชลประทานระยอง ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมตลิง่คลองระบายน า้สาย 1  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งเหนือฝายบา้นค่าย  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองผนัน า้คลองใหญ่-หนองปลาไหล  

โครงการชลประทานระยอง ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง รายการ 1 980,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายน า้คลองคา  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมรางทิ้งน า้ป่าของคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย  

โครงการชลประทานระยอง ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมอาคารน า้ลน้อ่างเกบ็น า้คลองระโอก  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง รายการ 1 650,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมประตู Outlet พรอ้มขดุลอกตะกอนดนิอ่าง

เกบ็น า้คลองระโอก  โครงการชลประทานระยอง ต าบลทุ่งควายกนิ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง รายการ 1 800,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมหนิทิ้งอ่างเกบ็น า้คลองใหญ่  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง รายการ 1 850,000                      

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา รายการ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา คลองคา  โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 0 800,000                      

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 110,000,000              
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ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้ รายการ 0 30,000,000                   

รายการระดบัที2่: ฝายบา้นสามแยกน า้เป็น  ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา

 จงัหวดัระยอง รายการ 0 30,000,000                   

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 80,000,000                

งบลงทนุ 80,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 80,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบท่อส่งน า้ ความยาว 7.5 กม. และอาคารประกอบ 

โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเกบ็น า้ประแสร ์ต าบลหว้ยยาง 

อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง รายการ 0 80,000,000                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 122,851,600              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 122,851,600              

งบลงทนุ 122,851,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 122,851,600                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 122,851,600                 

รายการระดบัที1่: คนัก ัน้น า้และอาคารประกอบ  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การเกบ็กกัน า้อ่างเกบ็น า้ประแสร ์    ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั 0 76,000,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้บา้นหนองโพรงและระบบระบายน า้พรอ้ม

อาคารประกอบ โครงการบรรเทาอทุกภยัคลองทบัมา ต าบลทบัมา อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง

0 46,045,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  สถานีสูบน า้บา้นหนองโพรงและ

ระบบระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอทุกภยัคลองทบัมา 

ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง

0 805,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 20,000,000                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 20,000,000                

บริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นทีภ่าคตะวนัออก 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นคลองพระเจา้ ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขา

ชะเมา จงัหวดัระยอง รายการ 0 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 8,793,000                 

การจดัการน า้ชลประทาน 8,793,000                 

การจดัการงานชลประทาน 8,793,000                 

งบลงทนุ 8,793,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,793,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,383,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ รายการ 0 1,383,000                    
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รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 0 712,000                      

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ .โครงการชลประทาน

ระยอง ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง รายการ 0 671,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 7,410,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและบริหารการส่งน า้โครงการชลประทาน รายการ 0 5,610,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 0 2,100,000                    

รายการระดบัที2่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ .โครงการชลประทาน

ระยอง ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 0 2,400,000                    

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร์

 ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 0 780,000                      

รายการระดบัที2่: บริหารการส่งน า้ .โครงการชลประทานระยอง ต าบล

บางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก าจดัวชัพชื รายการ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื .โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์

ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื คลองคาโดยเครื่องจกัร โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 0 600,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื โครงการชลประทานนครนายก ต าบลเชงิ

เนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก าจดัวชัพชื ดว้ยแรงคน โครงการชลประทานระยอง 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 0 200,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 21,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 21,000                     

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 21,000                     

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 21,000                     

งบลงทนุ 21,000                     

ครุภณัฑ์ 21,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 21,000                        

กรมประมง 3,551,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 300,000                   

โครงการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตร 300,000                   

พฒันาคุณภาพสนิคา้ประมงสู่มาตรฐาน 300,000                   

งบลงทนุ 300,000                   

ครุภณัฑ์ 300,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่เหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภูม ิ

(Refrigerated Centrifuge) แบบตัง้โตะ๊ ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 300,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,251,300                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 3,251,300                 

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 3,251,300                 

งบลงทนุ 3,251,300                 
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ครุภณัฑ์ 569,900                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,500                        

รายการระดบัที1่: รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีต าบลเพ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 50,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 134,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 3 134,400                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 385,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กโิลวตัต ์ ต าบลแม่น า้คู ้

อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 385,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,681,400                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,863,600                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงโรงเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง

 จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,863,600                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 817,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง หลงั 1 817,800                      

กรมปศุสตัว ์ 1,857,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,857,000                 

พฒันาศกัยภาพดา้นปศุสตัว ์ 1,857,000                 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บ าบดัและชนัสูตรโรคสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง คนั 1 848,000                      

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปศุสตัว ์ 145,000                   

งบลงทนุ 145,000                   

ครุภณัฑ์ 145,000                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 145,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 500 กก. พรอ้มชดุ

ล  าเลยีง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 145,000                      

พฒันาอาหารสตัว ์ 848,000                   

งบลงทนุ 848,000                   

ครุภณัฑ์ 848,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 848,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคารถบรรทุก ขนาด 1 ตนั 

หลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั คนั 1 848,000                      

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,000                     

งบลงทนุ 16,000                     

ครุภณัฑ์ 16,000                        
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ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 16,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 11,493,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 5,742,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 5,742,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 3,990,000                 

งบลงทนุ 3,990,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,990,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,990,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัระยอง กลา้ 1800000 2,970,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัระยอง กลา้ 1000000 1,020,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 1,650,000                 

งบลงทนุ 1,650,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,650,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัระยอง ไร่ 75 1,650,000                    

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 102,000                   

งบลงทนุ 102,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัระยอง ไร่ 60 102,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 5,751,000                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 801,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 801,000                   

งบลงทนุ 801,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 801,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 801,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง บ่อ 2 35,600                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

โครงการพฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,950,000                 

พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอนุรกัษด์นิและน า้ 4,950,000                 

งบลงทนุ 4,950,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,950,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,950,000                    

รายการระดบัที1่: ฝายน า้ลน้ บา้นเนินสวา่ง หมู่ 6 ต าบลบางบุตร อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,950,000                    

กรมวชิาการเกษตร 3,001,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,001,700                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 3,001,700                 

วจิยัและพฒันา 3,001,700                 

งบลงทนุ 3,001,700                 

ครุภณัฑ์ 571,700                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 571,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุผลติน า้บริสุทธิ์คุณภาพสูง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 350,000                      



11 / 97

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคลอโรฟิลล ์ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 101,700                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,430,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,980,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกั ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง หลงั 1 450,000                      

กรมส่งเสริมการเกษตร 2,318,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,318,900                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 2,318,900                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 2,318,900                 

งบลงทนุ 2,318,900                 

ครุภณัฑ์ 32,400                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรที่ 3 จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 32,400                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,286,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,289,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง ต่อเติม อาคารส านกังาน ส านกังานเกษตรอ าเภอ

วงัจนัทร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,289,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 997,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 141 ส านกังานส่งเสริม

และพฒันาการเกษตรที่ 3 จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 170,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 141/2 ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 190,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 141/3 ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 79,300                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 141/4 ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 96,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 141/5 ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 140,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ เลขที่ 141/6 ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 320,400                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 220,800                   

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 142,800                   

โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 142,800                   

พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 142,800                   

งบอดุหนุน 142,800                   

ครุภณัฑก์ารเกษตร 142,800                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์การเกษตรผูเ้ลี้ยงสตัวร์ะยอง จ ากดั 

ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ในการจดัหาตูแ้ช่ ตู ้ 4 142,800                      
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แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 78,000                     

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมในระดบัชมุชน 78,000                     

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 78,000                     

งบลงทนุ 78,000                     

ครุภณัฑ์ 78,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 78,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 2 18,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 73,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 73,600                     

เกษตรกรไดร้บัการจดัทีด่นิและคุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 73,600                     

จดัทีด่นิ 73,600                     

งบลงทนุ 73,600                     

ครุภณัฑ์ 73,600                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 73,600                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย    ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 22,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 44,000                        

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 5,070,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,070,500                 

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 5,070,500                 

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 5,070,500                 

งบลงทนุ 5,070,500                 

ครุภณัฑ์ 5,070,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,256,500                    

รายการระดบัที1่: โครงการติดต ัง้อปุกรณ์หอ้งประชมุ ต าบลส านกัทอ้น 

อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 4,256,500                    
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กระทรวงคมนำคม 3,048,125,700            

กรมเจา้ทา่ 7,100,000                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

โครงการการตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

ตรวจตราเพือ่สนบัสนุนการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 100,000                   

งบด าเนินงาน 100,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,000,000                 

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 7,000,000                 

การตรวจตราและควบคุมการเดนิเรือ 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ครุภณัฑ์ 7,000,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เรือกูภ้ยัความเร็วสูง สสีม้ ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที่ 6 

สาขาระยอง จ.ระยอง จ านวน ล า 1 7,000,000                    

กรมการขนส่งทางบก 1,878,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,878,400                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,878,400                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 262,400                   

งบลงทนุ 262,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 262,400                      

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 262,400                      

รายการระดบัที1่: เดนิระบบท่อประปาภายในบริเวณส านกังานขนส่ง สาขา

อ าเภอแกลง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลงจงัหวดัระยอง แห่ง 1 262,400                      

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,616,000                 

งบลงทนุ 1,616,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,616,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 696,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 696,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 920,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ส านกังานขนส่งจงัหวดัระยอง สาขาอ าเภอแกลง

 ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 920,000                      

กรมทางหลวง 2,160,386,200            

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1,902,112,000            

โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 1,902,112,000            

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1,902,112,000            

งบลงทนุ 1,902,112,000            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,902,112,000               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,902,112,000               

รายการระดบัที1่: สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวดฯ

ระยอง 3 แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้น กม. 12 703,150,000                 
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รายการระดบัที2่: สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวดฯ

ระยอง 3 แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้น

แลง ตอน 1 จ.ระยอง กม. 12 323,648,000                 

รายการระดบัที2่: สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวดฯ

ระยอง 3 แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้น

เเลง ตอน 2 จ.ระยอง กม. 12.021 379,502,000                 

รายการระดบัที1่: สายศูนยร์าชการระยอง - นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

พรอ้มทางลอดแยกเนินส าล ี(ลอดถนนสุขมุวทิ) จ.ระยอง กม. 5.017 203,025,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.บา้นบงึ - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสอืชา้ง - อ.แกลง

 จ.ระยอง กม. 21.4 523,937,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บา้นบงึ - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสอืชา้ง - อ.

แกลง ตอน 1 จ.ระยอง กม. 21.4 265,870,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บา้นบงึ - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสอืชา้ง - อ.

แกลง ตอน 2 จ.ระยอง กม. 18.181 258,067,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.บา้นฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสรา้งตนเอง

จงัหวดัระยอง  จ.ระยอง กม. 22 172,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย ต.มาบตาพดุ -  อ.นิคมพฒันา รวมทางลอดจดุตดั

ทางหลวงหมายเลข 3191 กบัทางหลวงหมายเลข 3375 (เดมิ) (แยกนิคม กม. 13.6 300,000,000                 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 48,290,300                

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 25,000,000                

งบลงทนุ 25,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นฉาง - มาบตาพดุ จ.ระยอง กม. 1.48 25,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 3,290,300                 

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 3,290,300                 

งบรายจ่ายอื่น 3,290,300                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

หลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายพทัยา-มาบตาพดุ (ระยะที่ 2) โครงการ 1 3,290,300                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 20,000,000                

ปรบัปรุงทางหลวงผา่นยา่นชมุชน 20,000,000                

งบลงทนุ 20,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเกบ็น า้

หนองปลาไหล จ.ระยอง แห่ง 1 20,000,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 192,433,900              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 1,900,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 1,900,000                 

งบลงทนุ 1,900,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,900,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส านกังานหมวดทางหลวงบา้นฉาง แขวงทาง

หลวงระยอง จ.ระยอง หลงั 1 1,900,000                    

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 166,313,000              
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บ ารุงรกัษาทางหลวง 160,544,000              

งบลงทนุ 160,544,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 160,544,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 160,544,000                 

รายการระดบัที1่: บ ารุงปกติแขวงทางหลวงระยอง กม. 683 47,526,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน มาบตาพดุ - ระยอง จ.ระยอง แห่ง 1 3,400,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลม

แม่พมิพ ์ตอน 2 จ.ระยอง แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 1 จ. แห่ง 1 8,070,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 จ. แห่ง 1 6,390,000                    

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นฉาง - มาบตาพดุ จ.ระยอง แห่ง 1 12,800,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอน บางบุตร - ชมุแสง จ. แห่ง 1 18,420,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 จ. แห่ง 1 16,790,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 จ. แห่ง 1 11,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพฒันา - อ่าง

เกบ็น า้หนองปลาไหล ตอน 1 จ.ระยอง แห่ง 1 15,648,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน  เขานอ้ย - บา้นค่าย จ. แห่ง 1 15,000,000                   

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 5,769,000                 

งบลงทนุ 5,769,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,769,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 5,769,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัระยอง (ขาเขา้) จ. แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย (Virtual 

Weigh Station) สถานีตรวจสอบน า้หนกัระยอง (ขาเขา้) จ.ระยอง แห่ง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาระบบอตัโนมตัิของสถานีตรวจสอบน า้หนกั

ระยอง (ขาเขา้) จ.ระยอง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการปรบัปรุงและติดต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV) เพือ่ความปลอดภยับริเวณสถานีตรวจสอบน า้หนกัระยอง (ขาเขา้) แห่ง 1 1,869,000                    

โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 24,220,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 17,021,000                

งบลงทนุ 17,021,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,021,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,021,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 4

 จ. ระยอง แห่ง 1 1,627,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 5

 จ. ระยอง แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด และสาย

ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 จ. ระยอง แห่ง 2 3,740,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลม

แม่พมิพ ์จ. ระยอง แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพฒันา - อ่าง

เกบ็น า้หนองปลาไหล จ. ระยอง แห่ง 1 794,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเกบ็น า้หนองปลา

ไหล - เขานอ้ย จ. ระยอง แห่ง 1 2,130,000                    
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รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน บา้นค่าย - ระยอง 

ตอน 2 จ. ระยอง แห่ง 1 3,650,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน บา้นค่าย - ระยอง 

ตอน 4 จ. ระยอง แห่ง 1 650,000                      

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 7,199,900                 

งบลงทนุ 7,199,900                 

ครุภณัฑ์ 2,249,900                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,184,900                    

รายการระดบัที1่: รถวทิยตุรวจการณ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 2,300 ซซี ีพรอ้ม

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. จ.ระยอง คนั 1 2,184,900                    

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 65,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุ(ระบบ VHF/FM) ชนิดประจ าที่ 45 วตัต์

 ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. จ.ระยอง เครื่อง 1 65,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,950,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,300,000                    

รายการระดบัที1่: เรือนแถวชัน้ประทวน 10 คูหา พรอ้มที่จอดรถและลานซกั

ลา้ง ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. จ.ระยอง หลงั 1 4,300,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 650,000                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาอากาศวทิยพุรอ้มอปุกรณ์รบั - ส่ง ประจ าสถานี 

ขนาด 18 น้ิว ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. จ.ระยอง เสา 1 650,000                      

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 17,550,000                

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 13,200,000                

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 13,200,000                

งบลงทนุ 13,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,200,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 13,200,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน จ. แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 3 แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 แห่ง 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3139 ตอน บา้นแลง - หาดใหญ่ แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเกบ็น า้หนองปลา

ไหล - เขานอ้ย จ. ระยอง แห่ง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน บา้นค่าย - ระยอง จ. แห่ง 1 940,000                      

โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 4,350,000                 

งบลงทนุ 4,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,350,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงงานอ านวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงระยอง 0 4,350,000                    

กรมทางหลวงชนบท 878,761,100              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรม 164,008,400              

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 164,008,400              

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 164,008,400              

งบลงทนุ 164,008,400              
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 164,008,400                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 164,008,400                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.ชมุแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง กม. 18.526 67,044,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3430 - บ.น า้ใส อ.แกลง จ.ระยอง กม. 8.69 22,780,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.รย.4023 - บรรจบ ทล.3406 อ.เขาชะ

เมา จ.ระยอง กม. 6.95 24,993,400                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.1001 แยก ทล.3 - เลยีบหาดแม่ร าพงึ อ.

เมอืง จ.ระยอง กม. 6.938 20,431,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายเฉลมิบูรพาชลทติ ตอนแยกวดัคลองปูน - 

สะพานประแสสนิ อ.แกลง จ.ระยอง กม. 5 28,760,000                   

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 318,747,300              

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 318,747,300              

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 268,747,300              

งบลงทนุ 268,747,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 268,747,300                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 261,725,800                 

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง กม. 16.46 57,020,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.4058 แยก ทล.3138 - ทล.344 อ.บา้นค่าย, 

วงัจนัทร ์จ.ระยอง กม. 32.807 49,905,800                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 (ตอนที่ 2) 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กม. 0.849 11,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง กม. 11.465 143,000,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,021,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.3013 

แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0 3,089,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.2015 

แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0 3,932,500                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าที่ดนิ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไร่ 144 50,000,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 78,975,000                

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 5,080,000                 

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 5,080,000                 

งบลงทนุ 5,080,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,080,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,580,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองลาวน อ.แกลง จ.ระยอง ม. 72 3,580,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

สะพานขา้มแม่น า้ประแสร ์อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 1,500,000                    

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 64,395,000                

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 64,395,000                

งบลงทนุ 64,395,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 64,395,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 64,395,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.344 - บ.เขาตลาด อ.แกลง จ.ระยอง กม. 0.512 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3139 - บ.เกษตรศิริ อ.เมอืง จ.ระยอง กม. 1.5 9,983,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.344 - บ.เขาตลาด อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง กม. 1.1 9,982,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.หนองกระพอ้ อ.เขาชะเมา จ. กม. 1.15 9,982,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3139 - บ.เกษตรศิริ (ช่วงที่ 2) อ.เมอืง กม. 0.394 4,502,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3191 - นิคมสรา้งตนเองสาย 15 อ.

นิคมพฒันา จ.ระยอง กม. 1.17 9,984,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.รย.2024 - บ.เขามะพูด อ.นิคมพฒันา กม. 1.17 9,982,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 9,500,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 9,500,000                 

งบลงทนุ 9,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย รย.5057 แยก

ทางหลวงชนบท รย.2024 - บา้นเขามะพูด อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง แห่ง 1 9,500,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 59,000,000                

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 59,000,000                

พฒันาเสน้ทางสนบัสนุนพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 59,000,000                

งบลงทนุ 59,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 59,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.3 - เลยีบหาดแม่ร าพงึ อ.เมอืง กม. 1.248 24,300,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสาย บา้นมาบระก า - บา้นศาลเจา้ อ.เมอืง จ. กม. 2.85 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.3 - เลยีบหาดแม่ร าพงึ (บา้นป่า

ค ัน่) อ.เมอืง จ.ระยอง กม. 1.146 16,700,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 258,030,400              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 8,317,800                 

พฒันาสะพานขนาดกลาง 4,349,000                 

งบลงทนุ 4,349,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,349,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,349,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองวงัหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง ม. 24 4,349,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 3,968,800                 

งบลงทนุ 3,968,800                 

ครุภณัฑ์ 968,800                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                      

รายการระดบัที1่: รถควบคุมคุณภาพวสัดุและงานก่อสรา้งทาง แขวงทาง

หลวงชนบทระยอง คนั 1 821,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 35,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล พรอ้ม

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ และชดุ

โปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย แขวงทางหลวง ชดุ 1 35,800                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 35,000                        
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รายการระดบัที1่: ชดุสนบัสนุนและพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการมส่ีวน

ร่วมภาคประชาชน (Mobile Unit) แขวงทางหลวงชนบทระยอง ชดุ 1 35,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 77,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบความแน่นในสนาม แบบ Sand Cone แขวง

ทางหลวงชนบทระยอง ชดุ 1 77,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 228,128,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 228,128,000              

งบลงทนุ 228,128,000              

ครุภณัฑ์ 4,588,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) แขวงทางหลวงชนบท คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก่์อสรา้ง 3,300,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ พรอ้มเครนยกไม่นอ้ยกวา่ 5

 ตนั-เมตร แขวงทางหลวงชนบทระยอง คนั 1 3,300,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 223,540,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 223,540,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.บา้นฉาง จ.ระยอง แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3138

 - บา้นเจด็ลูกเนิน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 1 8,400,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นเขาวงเวยีน อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นเขาวงเวยีน อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - ถ า้เขาลอย อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 1 4,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นชมุแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 1 1,970,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นชมุแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5020 แยกทางหลวงชนบท รย.

3004 - บา้นเขาช่องลม อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

หนา้เทศบาลแกลงกะเฉด ม.3 อ.เมอืง จ.ระยอง แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3471

 - บา้นเขาลอย อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 1 9,700,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143

 - บา้นหนองสนม อ.บา้นค่าย, นิคมพฒันา, เมอืง จ.ระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3471

 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3139 อ.เมอืง จ.ระยอง แห่ง 1 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471 อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3191

 - นิคมสรา้งตนเอง สาย 15 อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง แห่ง 1 3,750,000                    



20 / 97

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3143

 - บา้นหนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 3377

 - บา้นหนองกระพอ้ อ.เขาชะเมา, แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3138

 - บา้นคลองน า้แดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4036 เฉลมิบูรพาชลทติ อ.แกลง, 

นายายอาม, ท่าใหม่ จ.ระยอง แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.

4005 - บา้นคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.

4005 - บา้นคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 1 1,990,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5020 แยกทางหลวงชนบท รย.

3004 - บา้นเขาช่องลม อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143

 - บา้นหนองสนม อ.เมอืง จ.ระยอง แห่ง 1 9,950,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.

4005 - บา้นคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบ

ทางหลวงหมายเลข 3471 อ.แกลง จ.ระยอง กม. 3.1 19,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บา้นภู

ไทร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กม. 2.7 17,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทระยอง กม. 533 27,800,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.บา้นฉาง จ.ระยอง แห่ง 1 15,000,000                   

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 21,584,600                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 20,537,700                

งบลงทนุ 20,537,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,537,700                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,537,700                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 3,387,700                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3377 - บา้นคลองพระเจา้ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 6 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3143 - บา้นหนองสนม อ.บา้นค่าย, นิคมพฒันา, เมอืง จ. แห่ง 8 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.3033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - บา้นชมุแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 8 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3138 - บา้นเจด็ลูกเนิน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 1 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4011 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3143 - บา้นหนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 1 2,650,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4009 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3138 - บา้นเจด็ลูกเนิน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 1 2,250,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4006 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3143 - บา้นหนองสนม อ.บา้นค่าย, นิคมพฒันา, เมอืง จ. แห่ง 2 3,650,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    



21 / 97

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทระยอง แห่ง 1 1,046,900                    

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 118,262,350               

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 36,875,300                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 30,494,800                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ 

และป่าชายเลน 27,418,600                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาทรพัยากรทางทะเลและป่าชายเลน 25,781,800                

งบลงทนุ 25,781,800                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,781,800                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,781,800                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพพิธิภณัฑธ์รรมชาติวทิยาพชืและสตัวท์ะเล ต าบล

ปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 25,781,800                   

ป้องกนัและปราบปรามรองรบัแผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฏหมาย 

(IUU) 1,636,800                 

งบรายจ่ายอื่น 1,636,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามรองรบั

แผนปฏบิตัิการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU) 0 1,636,800                    

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,247,000                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,247,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,247,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมปะการงั จงัหวดัระยอง ไร่ 5 1,247,000                    

โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

ขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 789,200                   

งบด าเนินงาน 789,200                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 789,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และ

อนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 120,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 38,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 62,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 61,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุและติดตามงานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 0 150,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 97,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 91,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 28,400                        

โครงการบริหารจดัการและซอ่มแซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 1,040,000                 

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 1,040,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,040,000                 
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นผูกจอดเรือใหม่ จงัหวดัระยอง จดุ 15 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นเเสดงเเนวเขต จงัหวดัระยอง เมตร 500 290,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 717,000                   

โครงการบริหารจดัการขยะทะเล 717,000                   

บริหารจดัการขยะทะเล 717,000                   

งบลงทนุ 717,000                   

ครุภณัฑ์ 717,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 717,000                      

รายการระดบัที1่: ทุ่นกกัขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 100 เมตร  ต าบล

ปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 717,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 151,100                   

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 151,100                   

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสาธติการเพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน (ภาคตะวนัออก) 151,100                   

งบด าเนินงาน 151,100                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 151,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 55,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 14,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 44,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 6,800                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 5,512,400                 

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 5,512,400                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 5,512,400                 

งบลงทนุ 5,512,400                 

ครุภณัฑ์ 4,500,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 204 ต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ล า 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 214 ต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ล า 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 221 ต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ล า 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมเรือทรพัยากรทางทะเลเเละชายฝัง่ 804 ต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ล า 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,012,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,012,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัระยอง กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัระยอง ไร่ 748 867,400                      

กรมทรพัยากรน า้ 19,300,000                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 19,300,000                

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ 19,300,000                

อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ จดัหาน า้ตน้ทนุและบริหารจดัการน า้ 19,300,000                

งบลงทนุ 19,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,300,000                   
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ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 19,300,000                   

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองปลวกแกว้  หมู่ที่ 2 - 5  ต าบลมะขามคู่

  อ าเภอนิคมพฒันา  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,650,000                    

รายการระดบัที1่: อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองพลง-หนองพลอง  หมู่ที่ 7,8  ต าบลพงั

ราด  อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 15,650,000                   

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 48,218,600                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 35,000,000                

โครงการจดัซื้อเครื่องจกัรขดุเจาะบอ่น า้ขนาดใหญ่ระดบัตื้นพรอ้มอปุกรณ์ 35,000,000                

จดัซื้อครุภณัฑส์ ารวจ 35,000,000                

งบลงทนุ 35,000,000                

ครุภณัฑ์ 35,000,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 35,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องจกัรขดุเจาะบ่อน า้ขนาดใหญ่ระดบัตื้นพรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 35,000,000                   

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 10,612,600                

โครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศ 4,915,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดืม่สะอาดใหก้บัโรงเรียนขนาดเลก็ 4,915,000                 

งบลงทนุ 4,915,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,915,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 4,915,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นหนองคุย หมู่ที่ 5 

ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนวดัเขาส ารอง หมู่ที่ 9 

ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนบา้นมาบชา้งนอน หมู่ที่

 3 ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็  โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดั

ระยอง 3 หมู่ที่ 1 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 983,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนน า้ดื่ม

สะอาดใหก้บัโรงเรียนท ัว่ประเทศขนาดเลก็ โรงเรียนบา้นบงึตน้ชนั หมู่ที่ 4 

ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 983,000                      

โครงการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 4,017,600                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 1,335,200                 

งบลงทนุ 1,335,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,335,200                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,335,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นเขาจนัทร ์ หมู่ที่ 7 

ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นหนองหอย  หมู่ที่ 12 

ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 333,800                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นคลองสอง  หมู่ที่ 7 

ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 333,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้ไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ บา้นชมุแสง  หมู่ที่ 1 ต าบล

ชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 333,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบเทอรไ์บน์ 2,682,400                 

งบลงทนุ 2,682,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,682,400                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,682,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหว้ยทบัมอญ  หมู่ที่ 2 

ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเนินไมห้อม  หมู่ที่ 10 

ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นน า้โจน  หมู่ที่ 8 ต าบล

กระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเขาวงัม่าน  หมู่ที่ 5 ต าบล

นาตาขวญั อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นหนองหอย  หมู่ที่ 12 ต าบล

วงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเนินทราย  หมู่ที่ 1 ต าบล

เนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นเนินหยอ่ง  หมู่ที่ 8 ต าบล

วงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 335,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบกระจายน า้บาดาลเพือ่

การเกษตรดว้ยเครื่องสูบน า้แบบเทอรไ์บน ์ บา้นวงัจนัทร ์ หมู่ที่ 1 ต าบลวงั

จนัทน ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 335,300                      

โครงการเพิม่น า้ตน้ทนุใหก้บัระบบประปาหมูบ่า้น 1,680,000                 

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การอปุโภคบริโภค 1,680,000                 

งบลงทนุ 1,680,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,680,000                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,680,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหา้งญวน หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมาบป่าหวาย หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นชากมนัเทศ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองไร่ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 240,000                      
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นมาบจนัทร ์หมู่ที่ 7 ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นเขายายชมุ หมู่ที่ 1 ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 240,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการเพิม่น า้ตน้ทุนใหก้บัระบบประปาหมู่บา้น 

บา้นชมุชนหวัน า้ตกพฒันา ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2,606,000                 

ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 2,606,000                 

สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล 2,606,000                 

งบลงทนุ 2,606,000                 

ครุภณัฑ์ 1,856,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,489,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 

2,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนต์

ดเีซล แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,489,000                    

ครุภณัฑส์ ารวจ 367,000                      

รายการระดบัที1่: คอ้นธรณีวทิยา ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง อนั 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: เขม็ทศิทางธรณีวทิยา ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั อนั 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัคุณสมบตัิทางกายภาพและเคมขีองน า้บาดาล 

(pH Meter,Conductivity Meter,Disolve Oxygen 

Meter,Temperature Meter) ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัระดบัน า้แบบสายไฟ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 90,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 750,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 750,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมบา้นพกัอาศยั ส านกัทรพัยากรน า้บาดาล เขต 

9 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 750,000                      

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 4,911,650                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 12,000                     

องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า 12,000                     

การวจิยัดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า 12,000                     

งบลงทนุ 12,000                     

ครุภณัฑ์ 12,000                        

ครุภณัฑส์ ารวจ 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัการปกคลมุเรือนยอด จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 12,000                        

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 2,692,350                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 2,582,350                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 102,500                   

งบลงทนุ 102,500                   

ครุภณัฑ์ 102,500                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตด์เีซล สูบน า้ได ้

1,750 ลติรต่อนาท ีจงัหวดัระยอง เครื่อง 1 45,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวตัต ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 57,500                        
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การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 549,000                   

งบลงทนุ 549,000                   

ครุภณัฑ์ 549,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 549,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุวทิยตุิดตามตวัชา้งป่า จงัหวดัระยอง ชดุ 2 549,000                      

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล 1,879,450                 

งบรายจ่ายอื่น 1,879,450                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายการจดัระบบและติดต ัง้ทุ่นจอดเรือเพือ่อนุรกัษ์

แนวปะการงัในอทุยานแห่งชาติทางทะเล จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,879,450                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 51,400                     

งบลงทนุ 51,400                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,400                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 51,400                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 10 51,400                        

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 110,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 110,000                   

งบลงทนุ 110,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 110,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 110,000                      

รายการระดบัที1่: รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 10 110,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 989,500                   

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 989,500                   

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออก) 989,500                   

งบด าเนินงาน 58,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1 58,200                        

งบลงทนุ 931,300                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 931,300                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 931,300                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 45 231,300                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัระยอง ไร่ 200 700,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 1,217,800                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 1,217,800                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 1,002,300                 

งบลงทนุ 1,002,300                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,002,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,002,300                    

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 195 1,002,300                    

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 215,500                   

งบลงทนุ 215,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 215,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 215,500                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 50000 145,000                      
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รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัระยอง ไร่ 150 70,500                        

กรมป่าไม ้ 8,956,800                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 1,258,000                 

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1,258,000                 

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 1,258,000                 

งบลงทนุ 200,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเรือนเพาะช า จงัหวดัระยอง หลงั 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารเพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะช ากลา้ไม ้ หลงั 1 150,000                      

งบอดุหนุน 70,000                     

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 70,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 1 70,000                        

งบรายจ่ายอื่น 988,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการต่ออายโุครงการป่าชมุชน จงัหวดัระยอง หมู่บา้น 24 288,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัระยอง หมู่บา้น 35 700,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 3,006,700                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 3,006,700                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 89,000                     

งบด าเนินงาน 89,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 9,000                         

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออก 2,917,700                 

งบด าเนินงาน 1,577,700                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,577,700                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 244,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 106,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 396,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 165,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 41,700                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 110,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุก่อสรา้ง 0 1,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,100                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 510,000                      

งบลงทนุ 730,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 730,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 730,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัระยอง กลา้ 200000 330,000                      

งบอดุหนุน 610,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 560,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั หมู่บา้น 8 560,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,692,100                 

พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 4,692,100                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 2,922,600                 

งบลงทนุ 2,922,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,922,600                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,922,600                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัระยอง กลา้ 50000 145,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัระยอง กลา้ 20000 152,000                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแปลงสาธติโครงการธนาคารอาหารชมุชน จงัหวดั ไร่ 200 1,078,000                    

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 15 77,100                        

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าใชส้อย จงัหวดัระยอง ไร่ 50 259,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัระยอง ไร่ 150 142,500                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัระยอง ไร่ 100 49,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัระยอง ไร่ 1000 1,020,000                    

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,346,400                 

งบลงทนุ 1,346,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,346,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,346,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัระยอง กลา้ 337000 977,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 17 87,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัระยอง ไร่ 1 500                           

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัระยอง กลา้ 37000 281,200                      

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 423,100                   

งบลงทนุ 423,100                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 423,100                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 423,100                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัระยอง กลา้ 145900 423,100                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 8,667,000                 

กรมอตุนิุยมวทิยา 8,667,000                 

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 8,667,000                 

โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 8,667,000                 

ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 4 เครื่อง ทีจ่งัหวดัระยอง

 จงัหวดัชมุพร จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดันครนายก 8,667,000                 

งบลงทนุ 8,667,000                 

ครุภณัฑ์ 8,667,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 8,667,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง ระบบ 1 8,667,000                    

กระทรวงพลงังำน 278,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 28,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 28,000                     

บริหารจดัการแผนพลงังาน 28,000                     

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 28,000                     
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งบลงทนุ 28,000                     

ครุภณัฑ์ 28,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 28,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพ ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ส านกังานพลงังานจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง ตวั 2 28,000                        

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 250,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 250,000                   

พลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้ 250,000                   

ผลติและบ ารุงรกัษาพลงังานทดแทน 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 250,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 250,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาสถานีวดัศกัยภาพพลงังานลม 

แหลมรุ่งเรือง ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สถานี 1 250,000                      

กระทรวงพำณิชย์ 3,403,400                 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 3,403,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,403,400                 

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 3,403,400                 

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 3,403,400                 

งบลงทนุ 3,403,400                 

ครุภณัฑ์ 2,075,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,075,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง  ต าบล

มาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง  ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,328,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,328,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ   

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง  ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 1,328,400                    

กระทรวงมหำดไทย 521,599,400               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 21,952,100                

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 218,000                   

โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

กระทรวงมหาดไทย 218,000                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 218,000                   

งบรายจ่ายอื่น 218,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด 0 218,000                      

แผนงานยทุธศาสตรป์รบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นความม ัน่คงจาก

แนวดิง่สู่แนวราบ 400,000                   
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โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 20,894,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 20,894,100                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 17,394,100                

งบลงทนุ 17,394,100                

ครุภณัฑ์ 470,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 470,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส านกังานจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 470,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,924,100                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 16,924,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 16,924,100                   

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,500,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,500,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,500,000                    

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 400,000                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 400,000                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 400,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     

พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 22,290,700                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 22,290,700                

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 22,290,700                

การบริหารงานอ าเภอ 22,290,700                

งบลงทนุ 22,290,700                

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ที่ท  า

การปกครองจงัหวดัระยอง คนั 1 1,288,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,002,700                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,794,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการระดบั 9 อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 2,794,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,905,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 236,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานจอดรถที่วา่การอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,303,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารศูนยก์ารเรียนรูฯ้ อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 1,121,500                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารพระมหาชนกอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 386,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงภูมทิศันร์อบสระน า้ที่วา่การอ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 1,973,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงลานหลงัอาคารหอประชมุอ าเภอนิคมพฒันา แห่ง 1 68,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอนิคมพฒันา 

จงัหวดัระยอง แห่ง 1 218,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกัทะเบยีนอ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 492,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารที่วา่การอ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 498,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารหอประชมุอ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 494,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการอ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 486,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงร ัว้ที่วา่การอ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 483,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 145,800                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,302,700                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานกฬีาที่วา่การอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 800,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสาธงที่วา่การอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้พรอ้มป้ายดา้นหนา้และรัว้ดา้นหลงัที่วา่การ

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,271,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 857,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนน คสล. ที่วา่การอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั แห่ง 1 314,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 197,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ที่วา่การอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั แห่ง 1 439,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเวทอีเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอนิคมพฒันา แห่ง 1 203,500                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้บา้นพกันายอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 591,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกันายอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงเกบ็พสัดุที่วา่การอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 751,900                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถบา้นพกัปลดัจงัหวดั ที่ท  าการปกครอง

จงัหวดัระยอง แห่ง 1 343,100                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนหลงัที่วา่การอ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 481,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งลานบริเวณพระบรมรูป ร.5 อ าเภอวงัจนัทร ์ แห่ง 1 1,171,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคท์ี่วา่การอ าเภอวงัจนัทร ์ แห่ง 1 499,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งโรงจอดรถที่วา่การอ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 862,000                      

กรมทีด่นิ 1,231,100                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 1,231,100                 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 1,231,100                 

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 1,231,100                 

งบลงทนุ 1,231,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,231,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,231,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร    ต าบล

ทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 633,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ประชาชนและหอ้งน า้คนพกิาร   ต าบล

บางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 597,800                      
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กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 172,794,500              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 136,577,000              

โครงการพฒันาพื้นทีต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 136,577,000              

พฒันาพื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 136,577,000              

งบลงทนุ 102,077,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,077,000                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 20,077,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนตามการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก จงัหวดัระยอง แห่ง 1 20,077,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 82,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงระยอง งานปรบัปรุง

ระบบระบายน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 82,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 34,500,000                

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชมุชนทุ่งควายกนิ - 

กองดนิ จงัหวดัระยอง แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชมุชนมะขามคู่ จงัหวดั แห่ง 1 11,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชมุชนวงัจนัทร ์จงัหวดั แห่ง 1 11,500,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 17,860,500                

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 17,860,500                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคตะวนัออก 17,860,500                

งบลงทนุ 17,860,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,860,500                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,860,500                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บริเวณ

หาดสวนสน หมู่ที่ 1 ต าบลแกลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ความยาว 520 แห่ง 1 17,860,500                   

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัระบบอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 787,000                   

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 787,000                   

สนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการผงัเมอืง 787,000                   

งบลงทนุ 787,000                   

ครุภณัฑ์ 787,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 787,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 787,000                      

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 17,570,000                

โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 17,570,000                

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแมน่ า้ภายในประเทศ 17,570,000                

งบลงทนุ 17,570,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,570,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 17,570,000                   

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมแม่น า้ระยอง หมู่ที่ 4 ต าบลเชงิเนิน 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ความยาว 990 เมตร แห่ง 1 17,570,000                   

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 303,331,000              
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการแผน่ดนิ 706,400                   

โครงการยกระดบัประสทิธภิาพการบริหารราชการทอ้งถิน่ 706,400                   

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 706,400                   

งบลงทนุ 706,400                   

ครุภณัฑ์ 706,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) ตู ้ 8 176,800                      

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 8 34,400                        

รายการระดบัที2่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 8 44,000                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 16 27,200                        

รายการระดบัที2่: เกา้อี้บริการประชาชน ขนาด 3 ที่น ัง่ ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 8 23,200                        

รายการระดบัที2่: ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร ์ส านกังานส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 16 48,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 529,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายส าหรบัจดัซื้อครุภณัฑข์องศูนยป์ฏบิตัิการร่วมใน

การช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (ศทอ.) เครื่อง 8 529,600                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 8 176,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 8 128,000                      

รายการระดบัที2่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด 

LED ขาวด า  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 8 72,000                        

รายการระดบัที2่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ ชดุ 16 60,800                        

รายการระดบัที2่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 16 92,800                        

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 301,189,300              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 15,377,000                

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 15,377,000                

งบอดุหนุน 15,377,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 15,377,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 15,377,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 45 เมตร ยาว 90 

เมตร บา้นชากหมาก หมู่ที่ 2 ต าบลส านกัทอ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,000,000                    



34 / 97

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลานกฬีา กวา้ง 30 เมตร ยาว 50 เมตร บา้น

หนองไทร หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งควายกนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งควาย

กนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งลูว่ิง่แบบปูผวิลูว่ิง่ ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 

400 เมตร บา้นชากพรวด หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยยาง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,610,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 45 

เมตร ที่พื้นสนามมส่ีวนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ บา้น

หนองกวาง หมู่ที่ 9 ต าบลวงัหวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ อ าเภอ แห่ง 1 2,200,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามกฬีา ประกอบดว้ย สนามฟตุบอล ขนาด

กวา้ง 61 เมตร ยาว 98 เมตร สนามวอลเลยบ์อล ขนาดกวา้ง 15 เมตร 

ยาว 24 เมตร สนามเซปคัตะกรอ้ ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 19 เมตร 

และสนามแบตมนิตนั ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 13 เมตร บา้นสะพาน

ยายคุด หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นค่าย เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา อ าเภอ แห่ง 1 2,998,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุบอล ขนาดกวา้ง 75 เมตร ยาว 100 

เมตร บา้นชากเลก็ หมู่ที่ 5 ต าบลบางบุตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง

บุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,980,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 21 เมตร ยาว 31 

เมตร ที่พื้นสนามมส่ีวนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ บา้นตา

ขนั หมู่ที่ 5 ต าบลตาขนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย แห่ง 1 1,639,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 54,709,900                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 1,332,000                 

งบอดุหนุน 1,332,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,332,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 1,332,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงฝายบงึตน้ชนั ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม ขนาด 

2.10 x 2.10 เมตร พรอ้มขดุลอก ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 2,500 

ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 4 ต าบลชากบก  เทศบาลต าบลชากบก อ าเภอบา้น แห่ง 1 632,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองลกึ ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,036 

ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที่ 6 ต าบลพลา เทศบาลต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง แห่ง 1 700,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 53,377,900                

งบอดุหนุน 53,377,900                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,377,900                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 53,377,900                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นสองพีน่อ้ง หมู่ที่ 2 ต าบลสองสลงึ เทศบาลต าบลสองสลงึ อ าเภอแก แห่ง 1 2,805,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 5 บา้นยางงาม ต าบลกระแสบน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 5 บา้นยางงาม ต าบลกระแสบน ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 5,074,400                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 7 บา้นชมุนุมสูง (ซอยเขาตองดง) ต าบลทุ่งควายกนิ ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอ แห่ง 1 2,869,900                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

บา้นชมุนุมสูง (ซอยเขาตองดง) หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งควายกนิ ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอ แห่ง 1 2,869,900                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 8 บา้นเนินหยอ่ง ต าบลวงัหวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 13 บา้นวงัศิลา ต าบลวงัหวา้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 บา้นคลองหนิ ต าบลหว้ยทบัมอญ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

พรอ้มขยายเขตท่อจ่ายน า้ประปา บา้นคลองหนิ หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยทบั

มอญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา

ชะเมา อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,723,600                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่

มาก บา้นสะพานยายคุด หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นค่าย ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,209,100                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 บา้นหนองปลาไหล - หนองสนม หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบวั องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,930,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นธงหงส,์ 

หมู่ที่ 8 บา้นป่ินทอง, หมู่ที่ 9 บา้นคลองนอ้ย และหมู่ที่ 10 บา้นหนอง

หงษ ์ต าบลกะเฉด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 1,712,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บา้นแก่งหวาย ต าบลชมุแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุแสง 

อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,477,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น (ขยายขนาดท่อเมน

ประปา ขนาด 4 น้ิว) หมู่ที่ 6 ต าบลชมุแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,477,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ ริมถนนสาย 344 และแยกเขา้ซอยโชคชยั หมู่ที่ 3 บา้นพลงตา

เอีย่ม ต าบลพลงตาเอีย่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอ แห่ง 1 1,766,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น (ท่อเมนจ่าย

น า้ประปา) หมู่ที่ 3 ต าบลพลงตาเอีย่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลงตา

เอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,766,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,412,200                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,412,200                 

งบอดุหนุน 1,412,200                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,412,200                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 2 1,412,200                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลน า้เป็น องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะ ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลมะขามคู่ 2 เทศบาลต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลมาบขา่ เทศบาลต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

พนานิคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมาบขา่

 เทศบาลต าบลมาบขา่พฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทางเกวยีน องคก์ารบริหารส่วนต าบลทางเกวยีน อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวงั

ศิลาธรรมาราม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สองสลงึ 

เทศบาลต าบลสองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลทุ่งควายกนิ เทศบาลต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชาก

มะกรูด เทศบาลต าบลสุนทรภู่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลคลองปูน องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองปูน อ าเภอแก ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หว้งหนิ 

เทศบาลต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

คอกหมู องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนอง

พะวา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดับา้น

ค่าย เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมาบ

ป่าหวาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเกาะ

อรญัญกิาวาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย ชดุ 2 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

สุวรรณรงัสรรค ์เทศบาลต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บุรพทศิ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงบา้นฉาง (วดัคีรีภาวนาราม) เทศบาลเมอืงบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพยูน

 เทศบาลต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลพลา เทศบาลต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

บอนวปิสัสนา องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นปลวกแดง เทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หนองไร่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มาบยาง

พร องคก์ารบริหารส่วนต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปลวก

แดง องคก์ารบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเนิน

ส าราญ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มสัยดิ

นูรุล้อสิลาม เทศบาลต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทบัมา 

เทศบาลต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตะพง

นอก องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเนิน

พระ เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหว้ย

โป่ง เทศบาลเมอืงมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นเพ เทศบาลต าบลบา้นเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาตาขวญั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตาขวญั อ าเภอ ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

ส านกัทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัศรี

โสภณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลชมุแสง เทศบาลต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองอ่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเชงิเนิน 

เทศบาลต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลทบัมา 

เทศบาลต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาล

ต าบลบา้นเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

สุนทรภู่ เทศบาลต าบลสุนทรภู่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลมาบขา่พฒันา เทศบาลต าบลมาบขา่พฒันา อ าเภอนิคมพฒันา ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลเมอืงบา้น

ฉาง 1 (วดัคีรีภาวนาราม) เทศบาลเมอืงบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั ชดุ 2 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลบา้นแม่น า้คู ้

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 229,690,200              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 192,050,000              

งบอดุหนุน 192,050,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 192,050,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 192,050,000                 

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.50001 สายกองดนิ - โรงเลือ่ย หมู่ที่ 1 ต าบลกองดนิ

 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 9,408 ตารางเมตร เทศบาลต าบลกองดนิ อ าเภอแก สาย 1 3,200,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.50001 สายกองดนิ - โรงเลือ่ย หมู่ที่ 2 ต าบลกองดนิ

 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,837 ตารางเมตร เทศบาลต าบลกองดนิ อ าเภอแก สาย 1 3,907,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.27003 สายกระแสบน - เนินไมห้อม หมู่ที่ 1,4,10 มี

พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 13,900 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล

กระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 8,808,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนแอสฟทัต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รย.ถ.32-002 สายคลองปูน - ทุ่งควายกนิ หมู่ที่ 5,7 บา้นเนินยาง

 ต าบลคลองปูน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,826 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 6,739,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เป็นผวิลาดยางแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.32-004 สายท่ากะพกั หมู่ที่

 5 บา้นดอนมะกอกบน ต าบลปากน า้กระแส กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,220 

เมตร หนา 0.05 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง สาย 1 2,684,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแคปซลีเป็นถนนแอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.33003 สายวงัลา่ง - คลองตากวา หมู่

ที่ 1 บา้นวงัลา่ง ต าบลชากโดน มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,163 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 2,525,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเคปซลี เป็นถนนแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.68013 สายรวมมติร

ประมวลพฒันา หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยยาง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,940 ตาราง

เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 3,320,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางเคปซลีเป็นถนนแอส

ฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.68059 สายประมวล 2 

หมู่ที่ 9 ต าบลหว้ยยาง มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,048 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 4,482,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.31-003 สายเขาไผ่ - เขาสงิหโ์ต หมู่ที่ 3 บา้นเขานอ้ย

 ต าบลเขานอ้ย มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง สาย 1 9,880,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รย.ถ.31-005 สายเขาไผ่ - เขากรรมการ หมู่ที่ 5 บา้นตะขบ ต าบลเขา

นอ้ย กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,132 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงั

กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะ สาย 1 5,727,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รย.ถ.44-003 สายน า้เป็น - เหมอืงแร่ หมู่ที่ 6 ต าบลน า้เป็น มี

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เป็น สาย 1 5,938,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้น

ค่าย - สะพานยายคุด หมู่ที่ 5,7 ต าบลบา้นค่าย หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ย

กวา่ 6,026 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา อ าเภอบา้นค่าย สาย 1 9,997,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงผวิจราจรถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.39-001 สายบา้นเก่า - หนองตะแบก หมู่ที่ 1,2 

ต าบลตาขนั มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สาย 1 2,161,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รย.ถ.20-006 สายเทศบาล 6 ซอยตะกาด - สีก่ ัก๊ หมู่ที่ 6 ต าบลพลา 

กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,309 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลต าบลพลา สาย 1 9,640,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.62-054 สายหวัคนันา - ทุ่งกระดานด า หมู่ที่ 

6 ต าบลส านกัทอ้น มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,580 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง สาย 1 4,830,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.62-009 สาย 3376 - หนองหลง หมู่ที่ 2 

ต าบลส านกัทอ้น มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12,300 ตารางเมตร องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง สาย 1 6,890,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.17001 สายวฒันา (หนองยายอนิ 9) หมู่ที่ 1 ต าบลเพ

 มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,285 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นเพ อ าเภอ สาย 1 8,024,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.58-002 สายวงัจนัทร ์- เขาคอก หมู่ที่ 5 ต าบลวงั

จนัทร ์จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 10,380 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง สาย 1 4,029,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รย.ถ.42-015 ถนนสายบา้นสามแยกประแสร ์- บา้นเขาจกุ หมู่ที่ 

2 ต าบลทุ่งควายกนิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกนิ สาย 1 9,933,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รย.ถ.42-016 สายบา้นเขาจกุ - บา้นโพธิ์ไทร หมู่ที่ 7,8 ต าบลทุ่ง

ควายกนิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้ง

ขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง สาย 1 9,267,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.35-001 สายคลองหนิ - สะพาน 1 หมู่ที่ 3 มพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา สาย 1 8,076,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต

 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.48-001 สายศาลาแม่เน่ือง – เขาพระบาท 

สายวงัม่านท่าฉุด หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นแลง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 7,882 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงระยอง สาย 1 4,160,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสายทุ่ง

เด็ด - เยน็เซ หมู่ที่ 2,8,13 ต าบลบา้นนา หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 

13,580 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 6,796,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสายเยน็

เซ - หนองไทร หมู่ที่ 8,13 ต าบลบา้นนา กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 11,400 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 6,045,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.60-019 ถนนสายไร่ยาย - สองพีน่อ้ง หมู่ที่ 2

 ต าบลสองสลงึ กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

5,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลสองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 2,325,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.67002 บา้นคลองหนิ หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยทบัมอญ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

4,940 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขาชะเมา สาย 1 5,680,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.34-003 สายหว้งหนิ - แถวเนิน หมู่ที่ 3 ต าบลชากบก

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

 9,420 ตารางเมตร เทศบาลต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สาย 1 6,888,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.46040 สายหว้ยยาง - ซอยตน้นุ่น หมูที่ 11 ต าบล

บางบุตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบุตร อ าเภอ สาย 1 8,550,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางปูผวิพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

สายทางหลวง รย.2035 หนองกรบั - โรงน า้ตาล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 เชือ่ม

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบวั กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 14,400 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 9,987,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายทาง

 หลวงทอ้งถิน่หมายเลข 3037 (พลา - กม.16) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 

ต าบลพลา หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 22,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลพลา

 อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง สาย 1 9,633,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนลาดยางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.36-016 สายสนัติสุข - หนองจรเข ้หมู่ที่ 2 ต าบล

ชมุแสง กวา้ง 6 เมตร ยาว 365 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,555 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 1,929,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 12,129,200                

งบอดุหนุน 12,129,200                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,129,200                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 12,129,200                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 12,129,200                   

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลมะขามคู่ เทศบาล

ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตา

ขวญั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเนินหยอ่ง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  ขนาด 81 - 100

 คน ตอกเสาเขม็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองพะวา องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,032,300                    

การจดัการศึกษาเดก็ประถมศึกษา 7,971,000                 

งบอดุหนุน 7,971,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,971,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอกเสาเขม็ หลงั 1 7,971,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 หอ้งเรียน ตอก

เสาเขม็ โรงเรียนอนุบาลบา้นแม่น า้คู ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่น า้คู ้

 อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง หลงั 1 7,971,000                    

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 17,540,000                

งบอดุหนุน 17,540,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,540,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 17,540,000                   
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นทุ่งโพธิ์ 

หมู่ที่ 2 ต าบลนาตาขวญั องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตาขวญั อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 7,660,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าบา้นขวากลงิ - 

ตะเกราทอง หมู่ที่ 4,6 ต าบลบา้นแลง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแลง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 9,880,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,435,300                 

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1,435,300                 

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 1,197,000                 

งบลงทนุ 1,197,000                 

ครุภณัฑ์ 1,197,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลมาบ

ตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 240,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 957,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัระยอง ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 957,000                      

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 238,300                   

งบลงทนุ 238,300                   

ครุภณัฑ์ 238,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 238,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง 

ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 6 96,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 5 12,500                        

รายการระดบัที1่: จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21.5 น้ิว 

 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลมาบตาพดุ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง จอ 3 12,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลมาบ

ตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 6 66,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 6 22,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 2 ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลมาบตา

พดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 29,000                        

กระทรวงยตุธิรรม 149,575,800               

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 23,753,700                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 23,753,700                

สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 23,753,700                
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การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 23,753,700                

งบลงทนุ 23,753,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,753,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,136,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 23,136,600                   

ค่าควบคุมงาน 617,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 617,100                      

กรมคุมประพฤติ 23,700                     

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 23,700                     

ผูเ้สพไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 23,700                     

การตรวจพสูิจนแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟู 23,700                     

งบลงทนุ 23,700                     

ครุภณัฑ์ 23,700                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานคุมประพฤติจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 23,700                        

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 564,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 564,000                   

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 262,100                   

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 262,100                   

งบลงทนุ 262,100                   

ครุภณัฑ์ 262,100                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 117,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษและเขา้

เลม่มอืโยก  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 24,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 1 8,700                         

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,600 ลติร สถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็   4 ลิ้นชกั สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 33,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ ขนาด 2 กอ๊ก สถานพนิิจและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 15,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั สถานพนิิจ

และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 31,600                        

รายการระดบัที1่: จกัรท าลวดลาย   สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 2 17,600                        

รายการระดบัที1่: จกัรพนัริม แบบธรรมดา  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 14,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 22,400                        

รายการระดบัที1่: เตียงเฟาวเ์ลอร ์ชนิดมอืหมนุ  แบบ ก สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เตียง 1 15,500                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ ชนิดนัง่  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 6,900                         

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 57,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 5 กโิลวตัต ์สถานพนิิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 57,500                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 301,900                   

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 301,900                   

งบลงทนุ 301,900                   

ครุภณัฑ์ 301,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 48,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 5 40,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 57,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 1 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 77,900                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาดเสน้ทะแยงมมุ  120

 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ ระดบั XGA ขนาด 2,500

 ANSI Lumens ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง  ระบบดจิติอล ความละเอยีด 20 ลา้น

พกิเซล ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 17,800                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 118,500                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ เครื่องยนตเ์บนซนิ สูบน า้ได ้

1,000 ลติรต่อนาท ี ขนาด  7 แรงมา้ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต

 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,130

 ลติรต่อนาท ีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องสูบน า้ แบบหอยโขง่ มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500

 ลติรต่อนาท ี ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 80,000                        

กรมราชทณัฑ์ 125,234,400              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 9,500                      

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจนไ์ดร้บัการควบคุม ดูแล 9,500                      

ควบคุมผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ 9,500                      

งบลงทนุ 9,500                      

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ สถานตรวจพสูิจน ์

สงักดัทณัฑสถานเปิดหว้ยโป่ง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 9,500                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 125,224,900              

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 125,224,900              

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 125,224,900              

งบลงทนุ 125,224,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 125,224,900                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 125,224,900                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรือนจ าจงัหวดัระยอง พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 125,224,900                 

กระทรวงแรงงำน 23,226,300                

ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 1,288,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,288,000                 

ประชาชนวยัแรงงานในพื้นทีไ่ดร้บับริการดา้นแรงงาน 1,288,000                 

บริหารจดัการดา้นแรงงานเชงิบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที/่ชมุชน 1,288,000                 

งบลงทนุ 1,288,000                 

ครุภณัฑ์ 1,288,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

ส านกังานแรงงานจงัหวดัระยอง  ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง คนั 1 1,288,000                    

กรมการจดัหางาน 3,719,800                 

แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 2,507,200                 

โครงการป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 615,000                   

การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 99,000                     

งบด าเนินงาน 99,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 7,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 40,000                        
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 12,000                        

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและการคุม้ครองช่วยเหลอืแรงงานต่างดา้ว

เพือ่ป้องกนัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 516,000                   

งบด าเนินงาน 516,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 516,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 420,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 86,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 86,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 126,900                   

ตรวจสอบการท างานของคนต่างดา้วและสถานประกอบการ 20,900                     

งบด าเนินงาน 20,900                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,800                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 6,300                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 4,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,200                         

พจิารณาค าขอและจดัท าทะเบยีนคนต่างดา้วทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท างาน 106,000                   

งบด าเนินงาน 106,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 106,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 96,000                        

โครงการศูนยป์ระสานแรงงานประมง 1,765,300                 

การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละจดัระเบยีบแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 1,765,300                 

งบด าเนินงาน 1,765,300                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,668,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 43,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 24,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 240,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน 0 180,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,156,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 0 138,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพเ์อกสารต่างๆ ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 642,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 136,900                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 136,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,400                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,400                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 26,900                        

ค่าสาธารณูปโภค 96,900                        
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รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 19,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 20,500                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 27,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 17,100                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

ประชาชนทกุกลุ่มไดร้บับริการส่งเสริมการมงีานท า 814,000                   

การใหบ้ริการจดัหางานในประเทศ 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัระยอง  ต าบล

มาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 814,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 398,600                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 132,600                   

ส ารวจขอ้มลูผูสู้งอายทุีต่อ้งการประกอบอาชพีหรือท างาน 15,000                     

งบด าเนินงาน 15,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 13,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 500                           

รายการระดบัที1่: ค่าไปรษณีย์ 0 500                           

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 41,600                     

งบด าเนินงาน 41,600                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,300                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 4,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 31,800                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 31,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,500                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,300                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,300                         

สรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งอายุ 76,000                     

งบด าเนินงาน 76,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 76,000                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 76,000                        

โครงการส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ 266,000                   

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายใุนอตุสาหกรรมการผลติการบริการและการทอ่งเทีย่ว 13,500                     

งบด าเนินงาน 13,500                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,300                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,300                         
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ค่าสาธารณูปโภค 3,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,200                         

1 อ าเภอ 1 ภูมปิญัญา 252,500                   

งบด าเนินงาน 252,500                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 249,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 246,500                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 246,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 3,000                         

ค่าสาธารณูปโภค 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 3,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 17,404,500                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 17,404,500                

โครงการพฒันาฝีมอืแรงงานรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและอตุสาหกรรม

เทคโนโลยชี ัน้สูงพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก EEC 17,404,500                

พฒันาฝีมอืแรงงานรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

ช ัน้สูงพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 17,404,500                

งบลงทนุ 17,404,500                

ครุภณัฑ์ 17,404,500                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 17,404,500                   

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัขนาดแนวเชิอ่ม VT ต าบลมาบตาพดุ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 220,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัแนวตัง้  ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานสาขา PLC

 พรอ้มอปุกรณ์/โปรแกรมประมวลผลครบชดุ  ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองสมองกลฝงัตวัในระบบสือ่สารภายในอาคาร  

ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,912,500                    

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์ชือ่มพรอ้มอปุกรณ์  ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกระบบแมคคาทรอนิกสช์ ัน้สูง  ต าบลมาบตาพดุ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 5,322,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทกัษะทางดา้นแมคคาทรอนิกส ์ ต าบลมาบตาพดุ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 3,500,000                    

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 814,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 814,000                   

สถานประกอบกจิการปฎบิตัติามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดร้บัสทิธติามกฏหมาย

แรงงาน 814,000                   

ก ากบั ดูแล ใหส้ถานประกอบกจิการปฏบิตัติามกฎหมายและสนบัสนุนใหแ้รงงานมี

ความรูต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 814,000                   

งบลงทนุ 814,000                   

ครุภณัฑ์ 814,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 814,000                      
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ของ ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 814,000                      

กระทรวงวฒันธรรม 538,800                   

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 538,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสรา้งการเตบิโต

จากภายใน 538,800                   

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 538,800                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 354,000                   

งบลงทนุ 354,000                   

ครุภณัฑ์ 354,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 354,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

แผ่นต่อนาท ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาระบบดจิติอล ความละเอยีด 300 x 400

 จดุต่อตารางน้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น  ขนาด 25 ลติร ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,000                        

ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางดา้นศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธรรม 184,800                   

งบลงทนุ 184,800                   

ครุภณัฑ์ 184,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 184,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 39,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1  

(จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบั

เครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้าน

ประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 2 51,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 24,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้/นาท)ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง เครื่อง 2 18,000                        



50 / 97

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 5,800                         

กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 278,000,000               

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 239,400,000              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 239,400,000              

โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 239,400,000              

พฒันาเมอืงนวตักรรมภาคตะวนัออก (EECi) 239,400,000              

งบอดุหนุน 239,400,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 228,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกลุม่อาคารเมอืงนวตักรรมภาคตะวนัออก 

Phase 1A ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 228,000,000                 

ค่าควบคุมงาน 11,400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งกลุม่อาคารเมอืงนวตักรรมภาค

ตะวนัออก Phase 1A ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 11,400,000                   

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 38,600,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 38,600,000                

การบริการขอ้มลูดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ 38,600,000                

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานผลติภณัฑข์อ้มลูดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ 38,600,000                

งบอดุหนุน 38,600,000                

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 38,600,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบติดตาม เตือนภยัมลพษิ และภยัพบิตัิทางทะเล 1 

ระบบ ประกอบดว้ย จงัหวดัระยอง 2 แห่ง จงัหวดัตราด 2 แห่ง จงัหวดั

กระบี่ 2 แห่ง รวม 6 แห่ง แห่ง 2 38,600,000                   

กระทรวงศึกษำธิกำร 1,195,567,294            

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 318,387,300              

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 591,800                   

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 591,800                   

การพฒันาเครือขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล 591,800                   

งบรายจ่ายอื่น 591,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครือขา่ยดจิทิลัชมุชนระดบัต าบล คน 0 591,800                      

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 32,567,400                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 32,567,400                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 11,713,800                

งบอดุหนุน 11,713,800                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 11,713,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 11,629,800                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 0 84,000                        

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 20,853,600                

งบอดุหนุน 20,853,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,853,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 20,853,600                   

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 384,000                   

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 384,000                   

ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 384,000                   
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งบรายจ่ายอื่น 384,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี 0 384,000                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 281,904,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 281,904,700              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 14,453,400                

งบอดุหนุน 14,453,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,453,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 2,354,500                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 2,445,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 9,653,000                    

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 267,451,300              

งบอดุหนุน 267,451,300              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 267,451,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 228,635,300                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 12,549,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 7,624,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 7,259,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 11,382,500                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 2,939,400                 

นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2,264,500                 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 2,264,500                 

งบลงทนุ 2,264,500                 

ครุภณัฑ์ 1,263,500                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,075,800                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ ผูบ้ริหาร ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 70,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ เจา้หนา้ที่  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 30 300,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้ หอ้งประชมุสมัมนา  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ อเนกประสงค ์ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊หมู่บูชา  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้อกสารบานเลือ่น  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 3 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์  15 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 3 12,900                        รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพส์ าเนาดจิติอล ความละเอยีด 300x600 จดุต่อ

ตารางน้ิว  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง

เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องโทรศพัท ์นอกเหนือจากตูส้าขา ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 3,600                         
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั เครื่อง 5 235,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ซฟ น า้หนกั 100 กโิลกรมัขึ้นไป  ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลม 18 น้ิว   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 10 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 187,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 180 น้ิว

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จอ 1 32,000                        รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีง (เครื่องขยายเสยีง เครื่องเลน่ DVD ไมค์

ประชมุ)  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง

ชดุ 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 23,200                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,001,000                    

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 451,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งรางระบายน า้ฝาเหลก็ ความยาว 155 เมตร 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง   ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง รายการ 1 451,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 550,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสว้ม ขนาด 6 หอ้ง ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ระยอง   ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 1 550,000                      

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 674,900                   

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 674,900                   

งบลงทนุ 674,900                   

ครุภณัฑ์ 674,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 674,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 19 น้ิว) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 27 432,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 27 102,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 2 32,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานศึกษาธกิาร

จงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 7,600                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 2 (33 หนา้ต่อนาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 5 75,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 7,700                         

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 479,356,694              

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 1,095,654                 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,095,654                 

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,095,654                 

งบด าเนินงาน 1,095,654                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,095,654                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,095,654                    

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้คุีณภาพ เทา่เทยีมและ

ท ัว่ถงึ 600,200                   

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

การจดัการศึกษาเพือ่การมงีานท า 600,200                   

งบลงทนุ 600,200                   

ครุภณัฑ์ 600,200                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ปลาย โรงเรียนมกฎุ

เมอืงราชวทิยาลยั ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หอ้ง 1 600,200                      

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 298,899,700              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 298,339,700              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 298,339,700              

งบอดุหนุน 298,339,700              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 298,339,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 66059 298,339,700                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 66059 41,254,100                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 66059 23,628,800                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 66059 23,937,500                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 66059 34,217,700                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 66059 175,301,600                 

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 560,000                   

สานพลงัประชารฐัดา้นการศึกษาพื้นฐานและการพฒันาผูน้ า 560,000                   

งบลงทนุ 560,000                   

ครุภณัฑ์ 200,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนหว้ยยางศึกษา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 360,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 360,000                      

รายการระดบัที1่: รายการปรบัปรุงซอ่มแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โรงเรียนหว้ยยางศึกษา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง แห่ง 1 360,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 178,016,140              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,413,520                 
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การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1,413,520                 

งบลงทนุ 1,413,520                 

ครุภณัฑ์ 1,413,520                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,413,520                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

ชมุชนวดักลางกร า่ ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 130 192,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองกะพอ้ ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 54 79,920                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

มงคลวุฒาวาส ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 35 51,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

เหมอืงแร่ ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 7 10,360                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

หนองกระบอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

ละหารไร่ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 20 29,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียน

วดัพลา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 59,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

บงึตาตา้ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 23 34,040                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคุย ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาหนิแท่น ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาชะอางคร่อมคลอง ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนชมุชนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 7 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคม ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเขาลอย ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนิโค่งประชานุเคราะห ์ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมาบป่าหวาย ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองกระบอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นมาบเตย ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่น า้คู ้ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชะวกึ ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยายจ ัน่ ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 125,428,320              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 108,059,300              

งบลงทนุ 108,059,300              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,059,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,896,500                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

วดัหว้ยโป่ง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

วดัหว้งหนิ ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนวดับา้นเก่า 

ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช. 301/26 (บา้นพกัครูเดี่ยว) โรงเรียนบา้นชะวกึ 

ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัเนินเขาดนิ ต าบลทุ่งควายกนิ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัเกาะลอย ต าบลพงัราด 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นพลงตาเอีย่ม ต าบลพลงตา

เอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนชมุชนวดักลางกร า่ ต าบลกร า่ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นสามแยกน า้เป็น ต าบลน า้เป็น

 อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง หลงั 1 948,100                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 83,266,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นเขาวงัม่าน ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนวดัธรรมสถติ ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นท่าเสา ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้น

แม่น า้คู ้ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง หลงั 1 5,200,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัตะเคียนทอง ต าบล

แกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 510,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัตะเคียนทอง 

ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัธงหงส ์ต าบลกะ

เฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัสระแกว้ ต าบล

ส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนวดัสระแกว้ ต าบล

ส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง หลงั 1 510,200                      
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รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนชมุชนวดัทบัมา ต าบล

ทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัตะพงนอก ต าบล

ตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนชมุชนวดัหนองคอกหมู 

ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นเนินดนิแดง ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

บา้นเขาหนิแท่น ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 หอ้งเรียน โรงเรียน

วดัคลองชากพง ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นคลองป่าไม ้ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรบัปรุง 2 ชัน้ 4 หอ้งเรียน 

(ชัน้ลา่งโลง่) โรงเรียนบา้นบงึตะกาด ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนบา้นสามแยกน า้เป็น 

ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนวดัหนองกนัเกรา 

ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัเขานอ้ย ต าบล

กองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนวดัเขาส ารอง ต าบล

กองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคาร สพฐ.4 (สว้ม 4 ที่น ัง่) โรงเรียนบา้นเนินสุขส ารอง 

ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 393,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนวดักะ

แส ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนวดัชากลูกหญา้ ต าบล

หว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนบา้นชมุแสง ต าบล

ชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง หลงั 1 4,492,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนวดัท่าเรือ   ต าบลแกลง

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 12,146,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม

  ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 15,349,400                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 899,000                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

ท่าเรือ ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอล แบบ FIBA โรงเรียนชมุชนวดัหนอง

คอกหมู ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

หนองระก า ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนวดั

หนองกะพอ้ ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,580,100                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัธรรมสถติ ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 641,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาลอย ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั แห่ง 1 661,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขายายชมุ ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 441,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบริษทัน า้ตาลตะวนัออก ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอ แห่ง 1 153,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้งหนิ ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั แห่ง 1 482,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นดอน ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 66,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย แห่ง 1 484,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองกระบอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น แห่ง 1 726,100                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินสุขส ารอง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง แห่ง 1 331,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเนินหยอ่ง ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 148,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นดอนส าราญ ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 62,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรีะมนั ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา แห่ง 1 262,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้ยทบัมอญ ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะ แห่ง 1 259,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเหมอืงแร่ ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั แห่ง 1 315,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นเขาชะอางคร่อมคลอง ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขา แห่ง 1 103,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้เป็น ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั แห่ง 1 92,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเนินยาง ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 150,700                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหว้งหนิ ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 764,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นน า้กร่อย ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา แห่ง 1 81,200                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,417,600                    

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนเกาะแกว้พศิดาร ต าบลเพ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 292,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

ส านกัทอง ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,345,600                    

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 6 เมตร โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 1 ต าบลนิคมพฒันา 

อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 413,400                      
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รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร โรงเรียนวดัหนองกรบั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั แห่ง 1 155,500                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 4 เมตร โรงเรียนบา้นมาบเตย ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง แห่ง 1 122,200                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ หนา 0.12 เมตร 

กวา้ง 3 เมตร โรงเรียนวดัแกลงบน ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั แห่ง 1 88,400                        

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 10,709,420                

งบลงทนุ 10,709,420                

ครุภณัฑ์ 10,709,420                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 529,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดับา้นเก่า ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ต าบล

หว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นยบุตาเหน่ง ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงั เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเหมอืงแร่ ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นบงึตะกาด ต าบลชมุแสง อ าเภอวงั เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัพงัราด ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนวดัชากมะกรูด 

ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. โรงเรียนวดัเนินทราย 

ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 47,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคลองทุเรียน ต าบลชากพง 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร โรงเรียน

บา้นช าฆอ้ ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ใบ 2 17,400                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 ลติร โรงเรียน

วดัชากลูกหญา้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร โรงเรียน

บา้นหนองไทร ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ใบ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดักะแส ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ใบ 1 19,500                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,453,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นบงึตน้ชนั ต าบล

ชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 43 

(บา้นคลองเขต) ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ระบบ 1 290,600                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นเขาชะอางคร่อม

คลอง ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นยางเอน ต าบล

หว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ระบบ 1 290,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : Instructional Computer Type 1 (IC1) โรงเรียนบา้นสรีะมนั ต าบล

หว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ระบบ 1 290,600                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 351,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

วดักะแส ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดับา้นดอน ต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเนินเสาธง 

ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.

ระยอง 10 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดักะแส ต าบล

กระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นเนินสุขส ารอง 

ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นยบุตาเหน่ง 

ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนชมุชนบา้นวงัจนัทน ์

ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 11,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นหนองไร่ ต าบล

หนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นท่าล  าบดิ ต าบลบา้น

นา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นเตา้ปูนหาย ต าบล

สองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นน า้กร่อย ต าบลหว้ย

ทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นมาบตอง 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 3 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

วดัพลา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดักะ

แส ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

สนัติวนั ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

พลงตาเอีย่ม ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ช าฆอ้ ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 15,000                        
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบล

กระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดักะแส ต าบล

กระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นเตา้ปูนหาย ต าบล

สองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัคลองชากพง ต าบล

ชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบล

ชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 15,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,581,400                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล โรงเรียนชมุชนบา้นวงัจนัทน ์ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์ ตวั 1 13,600                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัหว้งหนิ ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเนินเสาธง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดับา้นเก่า ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นพยูน ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัตาขนั ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นเนินสุขส ารอง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นท่าล  าบดิ ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัหนองกรบั ต าบลหนอง

บวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเนินเสาธง ต าบลตะพง

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นท่าเสา ต าบลหนองบวั

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นพยูน ต าบลบา้นฉาง 

อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นเขาหนิแท่น ต าบลวงั

หวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลทุ่ง

ควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นน า้กร่อย ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา เครื่อง 1 27,700                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหนองกรบั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหนองตะแบก ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นตะพนุทอง ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัละหารไร่ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดั เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นมาบตอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 10 ต าบลแม่น า้คู ้

อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นคลองป่าไม ้ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนอนุบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัท่าเรือ ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นมาบเตย ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นชมุแสง ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนวดัหนองกรบั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นตะพนุทอง ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนวดัคลองชากพง ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นชมุแสง ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนบา้นน า้กร่อย ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั จอ 1 13,100                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นมาบเตย ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นมาบตอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 10 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวก จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดั จอ 1 21,800                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัหนองตะแบก ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง จอ 1 35,200                        
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รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นคลองป่าไม ้ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนบา้นสามแยกน า้เป็น ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนอนุบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัละหารไร่ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัเกาะ ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัเกาะลอย ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง จอ 1 40,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัหนองกรบั ต าบลหนองบวั 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 

3 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 35,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัคลองชากพง ต าบลชากพง 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 17,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนชมุชนวดัทบัมา ต าบลทบัมา 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 10 

ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนอนุบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 46,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัท่าเรือ ต าบลแกลง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 23,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ

 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว โรงเรียนวดัถนนกะเพรา ต าบลเนินฆอ้ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 23,200                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,794,120                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดับา้นดอน ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นส านกัทอง ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นท่าเสา ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 130,000                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นเขาหวาย ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

นาตาขวญั ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เขาช่องลม ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นช าสมอ ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นไร่จนัดี

 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นยายจ ัน่

 ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นมาบ

เตย ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัละหารไร่

 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นชะวกึ 

ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเขาลอย

 ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง

 ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นเหมอืง

แร่ ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้นหนอง

คุย ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัเขานอ้ย 

ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัท่าเรือ 

ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัหนอง

กระบอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นยาย

จ ัน่ ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึ

ตาตา้ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหนอง

ไร่ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเอง จ.ระยอง 10 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 28 44,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

สุขส ารอง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 35 55,300                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพลง

ไสว ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสองพี่

นอ้ง ต าบลสองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 30 47,400                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นคลอง

บางบ่อ ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 98 154,840                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นพลง

ตาเอีย่ม ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 20 31,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นเนิน

สมบูรณ์ ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 74 116,920                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพงัราด

 ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 27 42,660                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหว้งหนิ ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นแม่น า้คู ้ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 3 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 5 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัธรรมสถติ ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะพนุทอง ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นตะพนุทอง ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองระก า ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองสะพาน ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัทุ่งควายกนิ ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดับา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองบอน ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดันา

ตาขวญั ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

แม่น า้คู ้ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เขาลอย ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เขาคลองซอง ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ยางงาม ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้นท่า

ล  าบดิ ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

บุนนาค ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ชมุแสง ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หนองม่วง ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนชมุชนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 7 ต าบลมะขาม

คู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 3 ต าบลมะขามคู่

 อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นบงึตาตา้ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นมาบเตย ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัยายดา ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัตะเคียนทอง ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นชะวกึ ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัธรรมสถติ ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นสมานมติร ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหนองไร่ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัประชมุมติรบ ารุง ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้น ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเนินหยอ่ง ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นหว้ยทบัมอญ ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัหนองตะแบก ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนิโค่งประชานุเคราะห ์ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัธงหงส ์ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดับา้นเก่า ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองบอน ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นแม่น า้คู ้ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 135,000                      



66 / 97

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหมอมุ่ย ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นเขาวงัม่าน ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นดอนส าราญ ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นศรีประชา ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัท่ากง ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 135,000                      

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 3,039,600                 

งบลงทนุ 3,039,600                 

ครุภณัฑ์ 3,039,600                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 146,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั เครื่อง 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 1 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 464,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 10 210,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบัส านกังาน ส านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืง เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั เครื่อง 2 11,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั เครื่อง 53 132,500                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที่ 

2 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 46,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 45,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 3 45,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 279,500                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 3 57,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตวั 6 115,800                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 85,000                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,104,400                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานช่างยนต ์(Shopping List) โรงเรียน

วดัชากลูกหญา้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นสองสลงึ ต าบลสองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนบา้นวงัจนัทน ์ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัแกลงบน ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดัปทุมาวาส ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นส านกัทอง ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นหนองฆอ้ ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัท่าเรือ ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนชมุชนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 7 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคม

พฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดัหว้งหนิ 

ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนชมุชนวดั

ตะเคียนงาม ต าบลปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัพลา 

ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นบงึ

ตาตา้ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัชากลูก

หญา้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวดัหว้ยโป่ง

 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 67,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นพลงตา

เอีย่ม ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 20 33,600                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 3 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ส านกัทอง ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองกรบั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เขาชะอางคร่อมคลอง ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัหว้งหนิ ต าบลชากบก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัพลา ต าบลพลา อ าเภอ

บา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 3,620,000                 

งบลงทนุ 3,620,000                 

ครุภณัฑ์ 2,136,000                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 420,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั ต าบล

บา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 15 420,000                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 816,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง เครื่อง 20 554,000                      

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดั จอ 20 262,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 900,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัวงโยธวาทติ (Shopping List) โรงเรียน

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ระยอง ต าบลนาตาขวญั อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 900,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,484,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,484,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ระยอง 

ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 484,000                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 43,810,500                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 41,409,700                

งบลงทนุ 41,409,700                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,409,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,934,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

ระยองวทิยาคม ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

บา้นฉางกาญจนกลุวทิยา ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั (แบบแฟลต 8 หน่วย) โรงเรียน

แกลง (วทิยสถาวร) ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,978,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,520,500                   

รายการระดบัที1่: สว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนนิคมวทิยา ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หลงั 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนนิคมวทิยา  ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หลงั 1 11,833,100                   
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รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 324 ล./55-ก โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยา

คาร ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 16,181,200                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 955,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนระยอง

วทิยาคมปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 353,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนนิคม

วทิยา ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 602,000                      

การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2,400,800                 

งบลงทนุ 2,400,800                 

ครุภณัฑ์ 2,400,800                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,400,800                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ระยอง ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนสุนทรภู่

พทิยา ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนเขาชะเมา

วทิยา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 600,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตัิการ ม.ตน้ โรงเรียนช าฆอ้

พทิยาคม ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 600,200                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 6,363,800                 

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 1,424,600                 

งบลงทนุ 1,424,600                 

ครุภณัฑ์ 1,424,600                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดควนั ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัระยอง 

ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 19,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 69,600                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ า

จงัหวดัระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 69,600                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 4 48,000                        

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 3,219,200                 

งบลงทนุ 3,219,200                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,219,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,219,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรียนระยองปญัญานุกูล ต าบลบา้น

แลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 887,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,332,000                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 1,720,000                 

งบอดุหนุน 1,720,000                 
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เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,720,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 1,720,000                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรอ์ืน่ๆ โรงเรียนระยองวทิยาคม  

ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 204,000                   

โครงการสรา้งจติส านึกและความรูใ้นการผลติและบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 204,000                   

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศและการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 204,000                   

งบด าเนินงาน 204,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 204,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 204,000                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 541,000                   

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 541,000                   

พฒันานวตักรรมเพือ่สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ 84,000                     

งบด าเนินงาน 84,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 84,000                        

เสริมสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 20,000                     

งบด าเนินงาน 20,000                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 20,000                        

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริต 437,000                   

งบด าเนินงาน 437,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 437,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 437,000                      

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 207,506,700              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 25,849,700                

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 25,849,700                

ฝึกอบรมพฒันาก าลงัคนตอบสนอง 10 อตุสาหกรรม เป้าหมายในเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก 25,849,700                

งบลงทนุ 25,849,700                

ครุภณัฑ์ 21,334,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 21,334,700                   

รายการระดบัที1่: เครื่องออกแบบยานยนตแ์ละชิ้นส่วนยานยนต ์

วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 5,775,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ วทิยาลยัเทคนิคระยอง 

ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม วทิยาลยัเทคนิคระยอง 

ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 7,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัชดุปฏบิตัิการแปรรูปอาหาร วทิยาลยั

สารพดัช่างระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 5,059,700                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,515,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,515,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยป์ระสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคน

อาชวีศึกษาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 1 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงศูนยป์ระสานงานการผลติและพฒันาก าลงัคน

อาชวีศึกษาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 1 2,115,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 145,715,300              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 112,121,900              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 58,870,600                

งบอดุหนุน 58,870,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 58,870,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 58,870,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 11,456,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 2,634,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 5,155,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 5,441,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 34,182,900                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 53,251,300                

งบอดุหนุน 53,251,300                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 53,251,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 53,251,300                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,236,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,204,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,356,200                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,487,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 41,967,800                   

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 33,593,400                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 33,593,400                

งบลงทนุ 33,593,400                

ครุภณัฑ์ 7,500,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการซอ่มบ ารุงเครื่องกลในโรงงานอตุสาหกรรม

ปิโตรเลยีม วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 7,500,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,093,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,093,400                   

รายการระดบัที1่: อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชัน้ วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ

 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 12,555,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 13,537,500                   
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แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 35,941,700                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,850,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 4,850,000                 

งบลงทนุ 4,850,000                 

ครุภณัฑ์ 4,850,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,850,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชดุ

ขดลวดแบบมองเห็นโครงสรา้งการท างานของชดุโรเตอรแ์ละอารเ์มเจอร ์ 

วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 165 มลิลเิมตร พรอ้ม

อปุกรณ์ วทิยาลยัการอาชพีแกลง ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั เครื่อง 3 1,950,000                    

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการพฒันาโปรแกรมบนโมบาย  

วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 3,000,000                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 25,091,700                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 25,091,700                

งบลงทนุ 25,091,700                

ครุภณัฑ์ 3,471,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 396,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1(จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)  วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 18 396,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,075,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มไฟฟ้า   วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ต าบลหว้ย

โป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 6 75,000                        

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์ชือ่มพรอ้มชดุเชือ่มชนิด CMT วทิยาลยัเทคนิค

ระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 3,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,620,700                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,620,700                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนและปฏบิตัิการ พื้นที่ไม่ต า่กวา่ 1,920 ตาราง

เมตร วทิยาลยัเทคนิคระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั หลงั 1 21,620,700                   

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 3,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 3,000,000                 

งบลงทนุ 3,000,000                 

ครุภณัฑ์ 3,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองและเครื่องมอืวเิคราะหไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

ยานยนต ์วทิยาลยัเทคนิคระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์สถาบนัการ

อาชวีศึกษาภาคตะวนัออก  ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,500,000                    

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 190,316,600              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 20,000,000                
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โครงการการพฒันาดา้นการศึกษาและบคุลากรรองรบันวตักรรมเทคโนโลยขี ัน้สูงใน EEC 20,000,000                

การพฒันาดา้นการศึกษาและบคุลากรรองรบันวตักรรมเทคโนโลยขี ัน้สูงใน EEC 17,000,000                

งบอดุหนุน 17,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 17,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน/นกัศึกษา

เพือ่เตรียมความพรอ้มเขา้สู่อตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิในเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) โครงการ 0 17,000,000                   

พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นการออกแบบและการผลติชิ้นส่วนยานยนต ์

ชิ้นส่วนอากาศยานดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3,000,000                 

งบอดุหนุน 3,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้น

การออกแบบและการผลติชิ้นส่วนยานยนต ์ชิ้นส่วนอากาศยานดว้ย

เทคโนโลยขี ัน้สูงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก โครงการ 0 3,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 170,316,600              

โครงการจดัต ัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วทิยาเขตระยอง 

และวทิยาเขตปราจนีบรุี 170,316,600              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาเขตระยอง 170,316,600              

งบอดุหนุน 170,316,600              

ค่าตอบแทน 1,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 780,000                      

ค่าใชส้อย 5,185,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 106,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ รายการ 0 4,419,600                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั รายการ 0 2,316,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 0 2,103,600                    

ค่าสาธารณูปโภค 1,757,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 13,700                        

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,543,300                    

ค่าวสัดุ 16,805,500                   

รายการระดบัที1่: วสัดุการศึกษา 0 14,475,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 0 397,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุถาวรประกอบอาคาร 0 803,300                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 70,528,800                   

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ แบบฝงัใตเ้พดาน ขนาดความเร็วของ

แรงลมระดบัสูงไม่ต า่กวา่ 1,000 ซเีอฟเอม็    ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเขา้เลม่สนักาว   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย

 จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 320,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการเกบ็สารเคม ี  ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 741,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหข์องเหลวสารประกอบทางเคมสีมรรถนะสูง

   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,480,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัปริมาณเขม่าควนัจากการเผาไหม ้  ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,690,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกจ าลองการควบคุมระบบอตัโนมตัิ สถานีการผลติ

ชิ้นงานอตัโนมตัิดว้ยเทคโนโลย ีIndustry 4.0   ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุระบบวเิคราะหม์วลสารของกา๊ซ   ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,617,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจวดักา๊ซไฮโดรเจน ส าหรบัเครื่องแกส๊โครมาโตรก

ราฟ   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 731,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสารแบบฟลูออเรสเซนสส์ าหรบัเอชพแีอลซ ี

  ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 567,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องปฏกิรณ์ความดนัและอณุหภูมสูิงแบบต่อเน่ือง  

 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,300,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องปฏกิรณ์ความดนัและอณุหภูมสูิงแบบคดักรอง

ตวัเร่งปฏกิริิยา   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,616,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบจดุวาบไฟชนิดกึ่งอตัโนมตัิ แบบถว้ยเปิด   

 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 294,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุผลติแกส๊ไนโตรเจน   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุทดลองการดูดกลนืกมัมนัตรงัส ี  ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 215,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัอตัโนมตัิซเีอน็ซเีราเตอร ์  ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดสูญญากาศ   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 52,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดดว้ยคลืน่ความถีสู่ง    ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 4 660,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการทดลองการควบคุมระบบทางกล   ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 3,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัผวิชิ้นงานจานคู่ทางโลหะวทิยา   ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัผวิชิ้นงานจานเดี่ยวทางโลหะวทิยา   ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 805,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความแขง็แบบบริเนลล ์  ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 825,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑร์ะบบจ่ายแรงดนัลมภายในอาคาร   ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,595,500                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกลงึ   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั เครื่อง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น    ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย 

จงัหวดัระยอง ชดุ 8 904,000                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาแบบตูอ้ณุหภูมสูิงสุด 1200 องศาเซลเซยีส   ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารเคมพีรอ้มใหค้วามรอ้น   ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 16 304,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องบดตวัอยา่งละเอยีดแบบแหง้และแบบเปียก    

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 970,500                      
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รายการระดบัที1่: เตาเผาใหค้วามรอ้นแบบท่อแนวนอน   ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ตะแกรงร่อนแยกขนาด   ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอือเนกประสงคแ์บบตัง้โตะ๊ส าหรบัการวดัค่าพเีอช 

ค่าโออารพ์/ีมลิลโิวลต ์ และไอออน  ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย ชดุ 4 199,200                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้ขยา่ควบคุมอณุหภูมแิบบตัง้โตะ๊   ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 380,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั 3 ต าแหน่ง   ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 4 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั 4 ต าแหน่ง   ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุท าความเยน็ระบบหมนุเวยีน   ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 288,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกล ัน่ระเหยแบบสุญญากาศ   ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมอตัราการไหลของกา๊ซภายในหอ้งปฏบิตัิการ   

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 495,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุระบบท่อลมภายในหอ้งปฏบิตัิการ   ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 470,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบโสตทศันูปกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนปฏบิตัิการ   ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 4 732,000                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิด พรอ้มระบบควบคุมและส ารองไฟ   

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง งาน 1 492,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก   ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ระบบ 1 734,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊เกา้อี้สนามส าหรบันกัศึกษาพกัคอย         ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 30 240,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืวดัและวเิคราะหป์ริมาณการใชไ้ฟฟ้าภายใน

อาคาร   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์  ต าบลหนองละลอก

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หอ้ง 1 1,152,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงศูนยฝึ์กอบรมทรพัยากรมนุษยเ์พือ่

อตุสาหกรรม   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หอ้ง 1 750,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยฝึ์กอบรมทรพัยากรมนุษยเ์พือ่อตุสาหกรรม  

 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 9 880,100                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑเ์พือ่ฝึกอบรมการพฒันาโรงงานดจิติอล  และ 

การผลติแบบเชือ่มต่อขอ้มูลเพือ่การผลติยคุอตุสาหกรรม 4.0    ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 40 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการยานยนตส์มยัใหม่   ต าบลหนองละลอก

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ระบบเครือขา่ยส านกัคอมพวิเตอร ์ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 1 3,901,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑบ์ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 8 1,605,600                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งประชมุทางไกล ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 3 693,000                      

รายการระดบัที1่: เคานเ์ตอรส์  าหรบับริการส านกังาน   ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ตวั 1 40,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 ขนาด 24,000 บทียูี    ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊พรอ้มเกา้อี้หอ้งประชมุ   ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 3 431,500                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าศูนยบ์ริการขอ้มูล  ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 7 275,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊และเกา้อี้ส  าหรบัหอ้งเรียน ขนาด 50 ที่น ัง่   ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 25 185,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑเ์พือ่การเรียนรูแ้ละสนัทนาการ   ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 5 620,800                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ละช ัน้ส าหรบัจดัเกบ็เอกสาร ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 8 94,500                        

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงหอ้งประชมุ พรอ้มงานติดต ัง้   ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ระบบ 1 822,900                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานใหบ้ริการ ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง รายการ 10 278,100                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,459,500                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิดา้นโลจสิติกส ์  ต าบลหนองละลอก

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 4,459,500                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 58,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยพ์ฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พือ่อตุสาหกรรมการ

ผลติและบริการ    ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 58,000,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัภูมทิศัน ์มจพ.วทิยาเขตระยอง ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง งาน 1 5,500,000                    

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและสือ่สารศูนยว์จิยัและ

ฝึกอบรมทรพัยากรมนุษยเ์พือ่อตุสาหกรรม    ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง งาน 1 7,000,000                    

กระทรวงสำธำรณสขุ 171,260,600               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 159,718,200              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 59,509,600                

โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ 59,509,600                

การพฒันาหน่วยงานดา้นสุขภาพเพือ่สนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 59,509,600                

งบลงทนุ 59,509,600                

ครุภณัฑ์ 47,659,000                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 47,659,000                   

รายการระดบัที1่: ชดุแขวนอปุกรณ์ทางการแพทย ์โรงพยาบาลเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ย

โป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 8 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพีระบบ

รวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่ 8 เตียง โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

พรอ้มเครื่องอดัอากาศ โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 4 3,400,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด า ชนิด 3 สาย

 โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 440,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดไบเฟสคิแบบจอสพีรอ้มภาค

วดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละออกซเิจน โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 1,440,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผลขนาด

กระดาษบนัทกึแบบ Thermal ไม่นอ้ยกวา่ A4 โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เตียงผูป่้วยส าหรบัไอซยูีปรบัดว้ยไฟฟ้าชนิด 4 motor 

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เตียง 4 520,000                      

รายการระดบัที1่: รถเขน็ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติฉุกเฉิน โรงพยาบาลเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ย

โป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 4 324,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แกซ๊พรอ้มเครื่องช่วย

หายใจและเครื่องติดตามการท างานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊ระหวา่งดม

ยาสลบ โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืดและตดัเน้ือเยือ่ดว้ยไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 300 วตัต ์โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัท ัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เตียง 2 3,520,000                    

รายการระดบัที1่: เตียงผ่าตดัทางจกัษุระบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทรล 

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เตียง 1 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มวดั IBP CO2 โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 4 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิพรอ้มภาควดัคารบ์อนไดออกไซคแ์ละวดัความดนัโลหติแบบแทง

เสน้ โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกไตแบบวดัค่าโซเดยีมในเลอืดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องผลติน า้บริสุทธิ์ส  าหรบัฟอกเลอืดรองรบัเครื่องไต

เทยีม 30 เครื่อง โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 1,340,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิระดบักลาง โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 4 1,120,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็กส าหรบัล  าเลยีงทารกแรกคลอด โรงพยาบาล

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 550,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัอตัโนมตัิส  าหรบัทารกแรกคลอด 

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 10 600,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามอบอุ่นทารกแรกเกดิ โรงพยาบาลเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ย

โป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 520,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องใหค้วามอบอุ่นเป่าลมรอ้น โรงพยาบาลเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ย

โป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 330,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืผ่าตดัใหญ่ โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 510,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องลา้งกลอ้งส่องตรวจชนิด 1 หวั โรงพยาบาลเฉลมิ

พระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบล

หว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องนวดหวัใจอตัโนมตัิ โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 950,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 375,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่เหนือเสยีง โรงพยาบาลเฉลมิ

พระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบล

หว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 200,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,850,600                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,850,600                   

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัพยาบาล 7 ชัน้ 40 ยูนิต (80 หอ้ง) เป็นอาคาร 

คสล. 7 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลมิพระ

เกยีรติ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง อ าเภอ หลงั 1 11,850,600                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 93,437,900                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 2,403,000                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน 2,403,000                 

งบลงทนุ 2,403,000                 

ครุภณัฑ์ 2,403,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,403,000                    

รายการระดบัที1่: หมอ้แช่พาราฟิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

หนองตะแบก ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หมอ้ 1 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหว้ยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอ เครื่อง 1 70,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทบัมา ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่:  เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกระเฉท ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลทบัมา ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลชากบก ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุน้ปลายประสาทดว้ยไฟฟ้า    โรงพยาบาลแก

ลง  ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 86,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อไฟฟ้า  (Autoclave) ไม่นอ้ยกวา่ 40 ลติร 

  โรงพยาบาลแกลง  ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองตะแบก ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG 12 lead) โรงพยาบาล

แกลง  ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 240,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตัิ (AED)  

โรงพยาบาลแกลง  ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลแกลง  ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 750,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดงึคอและหลงัอตัโนมตัิพรอ้มเตียงปรบัระดบัได ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองตะแบก ต าบลตาขนั อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 375,000                      

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ 7,369,600                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 7,369,600                 

งบลงทนุ 7,369,600                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,369,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,369,600                    

รายการระดบัที1่: อาคารสบืสานพระราชด าริ เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่

ใชส้อยประมาณ 447 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลมิพระเกยีรติ 80

 พรรษา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง หลงั 1 7,369,600                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 83,665,300                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 83,665,300                

งบลงทนุ 83,665,300                

ครุภณัฑ์ 7,391,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,628,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

สามแยกน า้เป็น ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง คนั 1 814,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทบัมา 

ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 814,000                      

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,335,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลแกลง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 1,000,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัอตัโนมตัิชนิดต ัง้โตะ๊ โรงพยาบาลวงั

จนัทร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี

อตัโนมตัิ โรงพยาบาลวงัจนัทร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดนั

เคลือ่นยา้ยได ้โรงพยาบาลแกลง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดั เครื่อง 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลบา้นค่าย ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องควบคุมการใหส้ารน า้ทางหลอดเลอืดด าชนิด 1 สาย 

โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลวงัจนัทร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมตัิชนิดพกพา 

โรงพยาบาลวงัจนัทร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 6 300,000                      

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ตูผ้สมยาเคมบี  าบดั โรงพยาบาลแกลง ต าบลทางเกวยีน 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 2,000,000                    

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 428,000                      

รายการระดบัที1่: ยูนิตท าฟนั (Dental Master Unit) โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นเขาสงิโต ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 428,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,274,300                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,109,100                   

รายการระดบัที1่: อาคารสถานีอนามยั เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อย

ประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นศาลาน า้ลกึ

 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,983,400                    

รายการระดบัที1่: แฟลตพกัแพทย ์20 ยูนิต 6 ชัน้ เป็นอาคาร คสล.6 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลแกลง ต าบลทางเกวยีน

 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 43,125,700                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,165,200                   

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ็ค ความยาว 200 เมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง รายการ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ็ค ความยาว 78 เมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินพระ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั รายการ 1 195,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ็ค ความยาว 72 เมตร โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองบางไผ่ ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง รายการ 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: อาคารจ่ายกลาง ซกัฟอก โรงอาหาร พสัดุ เป็นอาคาร 

คสล. 4 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 1,482 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง

 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง หลงั 1 29,290,200                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 6,770,700                 

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 6,770,700                 

พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรดา้นสุขภาพ 6,178,700                 

งบลงทนุ 6,178,700                 

ครุภณัฑ์ 2,540,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,350,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิดแขวน

 (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต า่กวา่ 50,000 บทียูี ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 15 855,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี ความเร็ว

ในการถา่ยไม่ต า่กวา่ 20 แผ่นต่อนาท ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุจ่ายไฟ ควบคุม ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ตูแ้ร็ค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊ประชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 40 220,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้น ัง่ประชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 80 72,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 33,000                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่

ส  าหรบัติดต ัง้ภายนอกอาคาร แบบที่ 3 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นค่าย

 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 33,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 9 คิวบกิฟตุ ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 30,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,127,100                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขยายเสยีง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 100 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง จอ 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 4,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 5 212,500                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1,920x1,080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 69,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องผสมสญัญาณเสยีง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 25,000                        

รายการระดบัที1่: ล าโพง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 4 ตวั ตวั 4 80,000                        

รายการระดบัที1่: ไมคป์ระชมุ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 30 495,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิงระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

16 ลา้นพกิเซล ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 2 27,200                        

รายการระดบัที1่: ไมคล์อย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 5 125,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 2,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปลวกแดง ต าบล

ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 17,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 3,000 ANSI Lumens ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงระยอง ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 28,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปลวกแดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง จอ 1 13,100                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,638,600                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,638,600                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 8-9 (1 ยูนิต)  เป็นอาคาร คสล. 

2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 162 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,479,200                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 (1 ครอบครวั) เป็นอาคาร 

คสล. 2 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 88.08 ตารางเมตร ส านกังานสาธารณสุข

อ าเภอปลวกแดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง หลงั 1 1,159,400                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 592,000                   

งบลงทนุ 592,000                   

ครุภณัฑ์ 592,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 592,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 30 480,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนิคมพฒันา ต าบลนิคมพฒันา

 อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 48,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นค่าย ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 64,000                        

กรมควบคุมโรค 11,542,400                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 219,500                   

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม ่และภยัสุขภาพทีเ่ชื่อมโยงใน

ระดบัภูมภิาค 219,500                   

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 219,500                   

งบลงทนุ 219,500                   

ครุภณัฑ์ 219,500                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 75,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือมาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 21,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือมาบตาพดุ ต าบลหว้ย

โป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 9,000                         

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือมาบตาพดุ ต าบล

หว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,000                        
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รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 140,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ ท่า

อากาศยานอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

ท่าเรือมาบตาพดุ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 70,000                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัอณุหภูมตูิเ้ยน็เกบ็วคัซนี (Data Logger) ท่า

อากาศยานอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 4,500                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 11,322,900                

ผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 11,300,000                

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการจดัท าผลติภณัฑแ์ละจดัการความรูข้องหน่วยงานท ัง้

ภายในและภายนอกเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 11,300,000                

งบลงทนุ 11,300,000                

ครุภณัฑ์ 11,300,000                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 11,300,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหโ์ลหะหนกัโดยเทคนิคการดูดกลนืแสง 

ศูนยพ์ฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ส านกัโรคจากการประกอบ

อาชพีและสิง่แวดลอ้ม ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 4,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารโดยใชก้า๊ซเป็นตวัพา (Gas 

Chromatography) ศูนยพ์ฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ส านกั

โรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารสมรรถนะสูงโดยใชข้องเหลวเป็นตวัพา 

ศูนยพ์ฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ส านกัโรคจากการประกอบ

อาชพีและสิง่แวดลอ้ม ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 3,000,000                    

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 22,900                     

พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพ 15,000                     

งบลงทนุ 15,000                     

ครุภณัฑ์ 15,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 15,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ท่าเรือมาบตาพดุ ต าบลมาบตา

พดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 15,000                        

พฒันาและใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นการป้องกนั ควบคุม

โรคและภยัสุขภาพ 7,900                      

งบลงทนุ 7,900                      

ครุภณัฑ์ 7,900                         

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 7,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา้/นาท)ี ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 

6.3 ระยอง ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 7,900                         

สว่นรำชกำรไม่สงักดัส ำนักนำยกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงำนภำยใตก้ำร

ควบคมุดูแลของนำยกรฐัมนตรี 69,218,000                
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ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 1,199,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 1,199,000                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 999,000                   

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 999,000                   

งบอดุหนุน 999,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 999,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัชากผกักูด ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองหวา้ ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง วดั 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองระก า ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง วดั 1 333,000                      

ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัธิรรม 200,000                   

การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา 200,000                   

งบอดุหนุน 200,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียนโรงเรียน

พระปริยตัิธรรมวดัสุวรรณรงัสรรค ์ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 68,019,000                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 68,019,000                

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที ่EEC ใหม้คีวามพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิาน 36,539,000                

พฒันาหน่วยงาน อาคาร สถานทีใ่หม้คีวามพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิานในพื้นที ่EEC 36,539,000                

งบลงทนุ 36,539,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,539,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,029,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่พกัอาศยั (แฟลต) 5 ชัน้ 30 ครอบครวั พรอ้ม

ส่วนประกอบ สภ.ปลวกแดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั หลงั 1 24,029,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,510,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารที่ท  าการขนาดเลก็ พรอ้มส่วนประกอบ นปพ.ภ.จว.

ระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 12,510,000                   

โครงการพฒันาประสทิธภิาพงานบริการ เพือ่เสริมความม ัน่คงในพื้นที ่EEC 31,480,000                

จดัหาครุภณัฑแ์ละระบบการบริการเพือ่เสริมความเขม้แขง็ในพื่น้ที ่EEC 31,480,000                

งบลงทนุ 31,480,000                

ครุภณัฑ์ 31,480,000                   

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 31,480,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการช่องตรวจผ่านแดนอตัโนมตัิ (Automatic 

Channel) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาแห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง 

ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการรถเคลือ่นที่ใหบ้ริการคนต่างดา้วและประชาชน 

(Mobile Service) เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการใหบ้ริการคนต่างดา้วและ

เสริมความม ัน่คง ตม.จว.ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั คนั 1 1,480,000                    

หน่วยงำนของศำล 23,625,900                

ส านกังานศาลปกครอง 23,625,900                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 23,625,900                

ผลงานดา้นการอ านวยความยตุธิรรมทางปกครอง 23,625,900                
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พจิารณาพพิากษาคดี 23,625,900                

งบรายจ่ายอื่น 23,625,900                

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและขา้ราชการศาล

ปกครองระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 23,073,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบา้นพกัตุลาการและ

ขา้ราชการศาลปกครองระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั แห่ง 1 552,500                      

หน่วยงำนขององคก์รอสิระและองคก์รอยักำร 85,600                     

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ 85,600                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 85,600                     

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 85,600                     

การจดัการเลอืกต ัง้คุณภาพ 85,600                     

งบอดุหนุน 85,600                     

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 85,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ส ีส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัระยอง ต าบลท่าประดู่ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว ) และ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอร ์และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภท

ติดต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังาน

คณะกรรมการการเลอืกต ัง้ประจ าจงัหวดัระยอง      ต าบลท่าประดู่ อ าเภอ ชดุ 2 51,600                        

รฐัวิสำหกจิ 866,018,500               

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 43,891,100                

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 43,891,100                

โครงการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสรา้งทางคู่ สายชมุทางศรีราชา - ระยอง 

และมาบตาพดุ - ระยอง - จนัทบรุี - ตราด - คลองใหญ่ 43,891,100                

ศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสรา้งทางคู่ สายชมุทางศรีราชา - ระยอง และ

มาบตาพดุ - ระยอง - จนัทบรุี - ตราด - คลองใหญ่ 43,891,100                

งบลงทนุ 43,891,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,891,100                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 43,891,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาความเหมาะสม     จงัหวดัระยอง รายการ 1 43,891,100                   

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 4,532,900                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,532,900                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 4,532,900                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทยและสรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 4,532,900                 

งบลงทนุ 4,076,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,076,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,076,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ส านกังานระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,076,400                    

งบอดุหนุน 456,500                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 456,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 456,500                      
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รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2558 - 2562 คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานระยอง ต าบลตะพง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 220,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 แบบดบัเบิ้ลแค็บ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2566 คนั 1 236,100                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 

ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง คนั 1 236,100                      

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 4,997,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน า้และสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 4,997,800                 

การอนุรกัษแ์ละใหบ้ริการความรูท้างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพ 4,997,800                 

สรา้งและพฒันาแหลง่เรียนรูท้างดา้นพชื 4,997,800                 

งบอดุหนุน 4,997,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,997,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตร ์ระยอง 0 4,997,800                    

องคก์ารจดัการน า้เสยี 56,941,200                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 56,941,200                

โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการคุณภาพน า้ 56,941,200                

จดัหา ปรบัปรุง และบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยี 56,941,200                

งบลงทนุ 56,941,200                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 56,941,200                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,141,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการ

คุณภาพน า้ เทศบาลนครระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,141,200                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 53,800,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งศูนยบ์ริหารจดัการคุณภาพน า้ เทศบาลนคร

ระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 53,800,000                   

การประปาส่วนภูมภิาค 656,531,800              

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 641,772,800              

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก

641,772,800              

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 264,500,000              

งบลงทนุ 264,500,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 264,500,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 264,500,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปารองรบั EEC พื้นที่ อ  าเภอวงั

จนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 92,500,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปารองรบัพื้นที่เมอืงใหม่ (อ าเภอ

บา้นฉาง) จงัหวดัระยอง แห่ง 1 81,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปารองรบั EEC พื้นที่ อ  าเภอ

นิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 91,000,000                   

ค่ายา้ยแนวทอ่เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 168,244,000              

งบลงทนุ 168,244,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 168,244,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 168,244,000                 

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยแนวท่อบริเวณการก่อสรา้งสาย รย.3013 แยกทล.

331-ทล.3191 ช่วงแยกบ่อวนิ-วดัสะพานสี ่(ดา้นขวาทาง) อ าเภอปลวกแดง แห่ง 1 67,949,000                   
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รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยแนวท่อบริเวณการก่อสรา้งสาย รย.3013 แยกทล.

331-ทล.3191 ช่วงวดัสะพานสี-่แยกมาบเตย (ดา้นขวาทาง) อ าเภอปลวกแดง แห่ง 1 53,930,000                   

รายการระดบัที1่: ค่ายา้ยแนวท่อบริเวณการก่อสรา้งสาย รย.3013 แยกทล.

331-ทล.3191 ช่วงวดัหว้ยปราบ-แยกมาบเตย (ดา้นขวาและซา้ยทาง) อ าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 46,365,000                   

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 209,028,800              

งบลงทนุ 209,028,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 209,028,800                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 209,028,800                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย กปภ.สาขาบา้นฉาง (รองรบั 

EEC) อ าเภอบา้นฉาง-เมอืงระยอง-นิคมพฒันา-ปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 209,028,800                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 14,759,000                

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิาค 14,759,000                

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ 14,759,000                

งบลงทนุ 14,759,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,759,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,759,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเทศบาล ซอย 17  

ต าบลส านกัทอ้น  อ าเภอบา้นฉาง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,152,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเทศบาล ซอย 2 หมู่ 2

 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,092,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยเทศบาล 49  หมู่ 4 

ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 997,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเทศบาล 21 หมู่ 1 

ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 979,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยวดัมาบขา่ หมู่ 5 

ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,926,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ สถานีผลติน า้ประแสร ์ถงึ

รา้นยาง Maxxis ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 6,213,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ถนนเทศบาล 28 หมู่ 1 

ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 400,000                      

การเคหะแหง่ชาติ 323,700                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความม ัน่คงและลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 323,700                   

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 323,700                   

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 323,700                   

งบอดุหนุน 323,700                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 323,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บา้นเอื้ออาทรระยอง (ระยะ 3/1) ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั แห่ง 1 323,700                      

การกฬีาแหง่ประเทศไทย 98,800,000                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสริมใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 98,800,000                

โครงการการบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 98,800,000                

การบริหารจดัการองคก์รและการพฒันาสนามกฬีา 98,800,000                

งบลงทนุ 98,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 98,800,000                   

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 95,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งทางจกัรยาน อ่างเกบ็น า้คลองบางไผ่ ต าบลส านกั

ทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 95,000,000                   

ค่าควบคุมงาน 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งทางจกัรยาน อ่างเกบ็น า้คลองบาง

ไผ่ ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,800,000                    

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 577,459,500               

จงัหวดัระยอง 370,660,100              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 370,660,100              

การพฒันาดา้นสงัคม 240,261,500              

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    

ส่งเสริมแนวทางการด ารงชวีติตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 5,880,000                 

งบด าเนินงาน 5,880,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,880,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 792,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 792,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 800,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,201,600                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอแกลง

 ประจ าปี 2562 19,586,000                

งบลงทนุ 19,586,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,586,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,586,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6.00 เมตร

 ยาว 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายเลยีบคลองล าแพน หมู่ที่ 5 บา้น

เนินยาง ต าบลคลองปูน เชือ่มต่อ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง สายทาง 1 2,356,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายไทรรงั – 

ท่าตาเทอืง กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.638 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

วางท่อลอดกลม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 x 1.00 เมตร และท่อลอด

กลม ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 x 1.00 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลวงัหวา้ มี

ความคาบเกี่ยวต่อเน่ืองกบัต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 7,300,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 1.675 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร สายพทุธมณฑล หมู่ที่ 5 ต าบล

ชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 5,530,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนลาดยางโอเวอรเ์รย ์(Over Lay) 

กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 1.710 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร  สายสนัติวนั - 

สมอโพรง หมู่ที่ 4 ต าบลชากพง อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง สายทาง 1 4,400,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอเมอืง

ระยอง ประจ าปี 2562 19,956,000                

งบลงทนุ 19,956,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,956,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,956,000                   
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รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สายสะพานชา้ง หมู่ที่ 4 ต าบล

ส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 2,971,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายเขามะกอก - เขาลอย หมู่ที่

 4 ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 5,985,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร  ยาว 600.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร สายจนัด ีซอย 1 – สยามทมิ

เบอร ์หมู่ที่ 4 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 

1.650 กโิลเมตร  หนา 0.15 เมตร สายธงหงส ์– ตะพนุทอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8

 และหมู่ที่ 10 ต าบลกะเฉด  อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 8,000,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอปลวก

แดง ประจ าปี 2562 21,042,000                

งบลงทนุ 21,042,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,042,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,042,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 2.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายบงึตาตา้-เขาคลองซอง หมู่

ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 7,800,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 1.500 กโิลเมตร หนา 0.20 เมตร สายวงัแขยง - ครวันายแดง 

หมู่ที่ 5 เชือ่มต่อ หมู่ที่ 1 ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 707.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สายปลวกแดง - คลองใหญ่ หมู่ที่

 4 เชือ่มต่อ หมู่ที่ 2 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 4,242,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอวงั

จนัทร ์ประจ าปี 2562 6,982,000                 

งบลงทนุ 6,982,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,982,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,982,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีตกวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายคลองเขตสายเก่า หมู่ที่ 

6 ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง สายทาง 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร 

หมู่ที่ 1 เชือ่มหมู่ที่ 2 ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง สายทาง 1 1,927,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนลาดยางแบบโอเวอรเ์รย ์ ช่วงที่ 1 

กวา้ง 18.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และช่วงที่ 2 กวา้ง 

16.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สายตลาดชมุแสงหมู่ที่ 1 

ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง สายทาง 1 3,355,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอบา้น

ฉาง ประจ าปี 2562 11,555,000                

งบลงทนุ 11,555,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,555,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,555,000                   
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา0.15 เมตร ซอยยายรา้ 1 หมู่ที่ 5 ต าบลส านกั

ทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 4,420,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มวางท่อ

ระบายน า้ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายยาย

รา้-หนองน า้เยน็ หมู่ที่ 5 ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 7,135,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอบา้น

ค่าย ประจ าปี 2562 19,039,000                

งบลงทนุ 19,039,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,039,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,039,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 595.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทา้ยหนอง-บางบุตร หมู่ที่ 2 

ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สายทาง 1 2,677,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 1.400 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายป่ายาง - หนองซมิสวิ  หมู่

ที่ 10 เชือ่มต่อ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สายทาง 1 5,589,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 กวา้ง 

4.70 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มรางระบายน า้รูปตวัยู

สองขา้ง กวา้งขา้งละ 0.65 เมตร ลกึ 0.50 เมตร ยาว 620.00 เมตร  สายวดั

ใหม-่คลองตาเอี้ยง หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สายทาง 1 5,013,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายชาก

ทองหลาง-ชากน า้ลกึ กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว  806.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หมู่ที่ 9 ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สายทาง 1 3,331,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทา้ยทุ่ง - ในชาก หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สายทาง 1 2,429,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอนิคม

พฒันา ประจ าปี 2562 11,681,000                

งบลงทนุ 11,681,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,681,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 11,681,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนลาดยางแคปซลี กวา้ง 7.00 เมตร 

ยาว 2.000 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร สายซอย 3 (ช่วงสาย 11 – สาย 13) 

หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เชือ่มต่อ ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง สายทาง 1 5,041,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  กวา้ง 5.00

 เมตร ยาว 1.043 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายขา้งโรงเรียนวดัมาบขา่ 

หมู่ที่ 5 ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง สายทาง 1 6,640,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอเขาชะ

เมา ประจ าปี 2562 25,226,000                

งบลงทนุ 25,226,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 25,226,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 25,226,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายเขาช่องลม – บา้นตาเพชร 

หมู่ที่ 4 อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง สายทาง 1 1,425,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 776.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายศรีประชา – คลองหนิ หมู่ที่ 1

 ต าบลช าฆอ้อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง สายทาง 1 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 2.535 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร สายสามแยกน า้เป็น – บา้น

มาบชา้งนอน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา สายทาง 1 10,880,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง  9.00 

เมตร ยาว 2.900 กโิลเมตร หนา 0.05  เมตร สายยางเอน - มะเดื่อ หมู่ที่ 4

 หมู่ที่ 6 ต าบลหว้ยทบัมอญ และหมู่ที่ 2 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา สายทาง 1 10,221,000                   

วางทอ่ระบายน า้เพือ่ป้องกนัแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม 17,800,000                

งบลงทนุ 17,800,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 17,800,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 17,800,000                   

รายการระดบัที1่: วางท่อระบายน า้พรอ้มบ่อพกัขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.00 

เมตร พรอ้มบ่อพกั ระยะทางรวม 2.200 กโิลเมตร บริเวณถนนสายจ ารุง-

ชากโดน หมู่ 7 ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย

สระแกว้ ซอย 5 ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน 2,972 ท่อน 

บ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ จ านวน 228 บ่อ ความยาว 3.200 กโิลเมตร 

และผวิจราจรหลงัท่อ ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร ยาว 2.972 กโิลเมตร หมู่ที่ 3 

และหมู่ที่ 8 ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 8,800,000                    

สรา้งแหลง่กกัเกบ็น า้เพือ่ป้องกนั แกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและภยัแลง้ ประจ าปี 2562 40,240,000                

งบลงทนุ 40,240,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,240,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 40,240,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงคอนกรีตเสริมเหลก็ป้องกนัตลิง่ ยาว 

600.00 เมตร พรอ้มขดุลอกเพือ่ขยายความกวา้งคลองใหท้อ้งคลองกวา้ง 

13.00 เมตร ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุสระเกบ็น า้แกม้ลงิ กวา้ง 150.00 เมตร ยาว150.00 

เมตร ความลกึ 5.00 เมตร บา้นหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลชมุแสง อ าเภอวงั แห่ง 1 5,625,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลอง กวา้ง 7.00 - 15.00 เมตร ยาว 1.770 

กโิลเมตร ลกึ 3.00 เมตร หมู่ที่ 7 ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั แห่ง 1 2,043,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกคลองยายรา้ กวา้ง 7.00 - 12.00 เมตร ยาว 2.600

 กโิลเมตร ลกึ 3.00 เมตร หมู่ที่ 5 ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั แห่ง 1 2,572,000                    

พฒันาสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า เพือ่คุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 27,038,000                

งบลงทนุ 27,038,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,038,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 27,038,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาไฟ High Mast สูง 20.00 เมตร บริเวณสวน

สุขภาพ หมู่ที่ 2 ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,077,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว ถนนสายหนอง

ตะพาน - มาบขา่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 5,500,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งชนิดกิ่งเดี่ยวซอย 13 (สาย 3376) 

ขนาด สูง  9.00 เมตร จ านวน 114 ตน้ พรอ้มอปุกรณ์รวมท ัง้ติดต ัง้หมอ้

แปลงขนาด 30 กโิลโวลตแ์อมป์ และติดต ัง้มเิตอรข์นาด 15 แอมป์ ต าบล

มะขามคู่  อ าเภอนิคมพฒันา เชือ่มต่อต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง แห่ง 1 5,691,000                    
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้เสาไฟฟ้า Hight Mast  สูง 20.00 เมตร พรอ้มโคม

ไฟส่องสวา่ง Flood Light High Pressure Sodium 400 วตัต ์ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 13,770,000                   

ส่งเสริมสถานประกอบการ ผูป้ระกอบการในการพฒันาคุณภาพสนิคา้และบริการ 3,500,000                 

งบด าเนินงาน 3,500,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาร่วมจดังานแสดงสนิคา้ภายในประเทศ 0 3,500,000                    

พฒันาคุณภาพสนิคา้และบริการของจงัหวดัใหม้มีาตรฐาน ประจ าปี 2562 1,736,500                 

งบด าเนินงาน 1,736,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,736,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,496,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจงัหวดั 0 1,496,500                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 240,000                      

การบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 32,475,000                

เพิม่พื้นทีส่เีขยีวใหพ้ื้นทีป่่าจงัหวดัระยอง 16,540,000                

งบด าเนินงาน 14,070,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,070,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 14,040,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาปลูกป่าชายเลน 0 2,970,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสรา้งเสน้ทางศึกษาระบบนิเวศ

ป่าชายเลนทางน า้และพื้นที่อนุรกัษ์ 0 6,570,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมจดัท าทุ่นแนวเขตอนุรกัษเ์พือ่

คุม้ครองป้องกนัการถกูบุกรุกท าลายทรพัยากรป่าชายเลน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมจดัสรา้งแหลง่อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู 

และอาศยัปูด าและสตัวน์ า้ในพื้นที่ป่าชายเลน 0 500,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ ์

รณรงคม์าตรการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติพื้นที่ป่า

ในเมอืงจงัหวดัระยอง 0 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 30,000                        

งบลงทนุ 2,470,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,470,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,470,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเสน้ทางเชือ่มต่อพื้นที่ฝัง่กบัป่าชายเลนในเมอืง 

บริเวณพระเจดยีก์ลางน า้ ต าบลปากน า้ และต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง สะพานแขวน ขนาด 2.00x70.00 เมตร สายทาง 1 2,470,000                    อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพือ่การใชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสม ปี 

2562 12,963,000                

งบด าเนินงาน 12,963,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,963,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 420,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 3,080,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 3,080,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 7,334,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการติดต ัง้ทุ่นผูกเรือ 0 334,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าทุ่นแนวเขตอนุรกัษ ์(ไขป่ลา) 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าทุ่นผูกเรือ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรา้งแหลง่หญา้ทะเลเทยีม (ซ ัง้เชอืก) 0 3,000,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 287,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 191,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 96,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 912,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 930,000                      

ฟ้ืนฟู และเฝ้าระวงัคุณภาพน า้แหลง่น า้ 2,972,000                 

งบด าเนินงาน 2,972,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,972,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 58,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 249,800                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 249,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,626,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถศึกษาดูงาน 0 1,586,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 69,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 66,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 3,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 0 80,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 170,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 131,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 476,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 111,000                      

การพฒันาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ 13,967,500                

ส่งเสริมพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีเพือ่ยกระดบัภาคอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง 10,700,000                

งบด าเนินงาน 950,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 950,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 14,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 110,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 40,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าบริการจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเครื่องจกัรในการด าเนินการผลติตน้แบบ 0 750,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 35,600                        

งบรายจ่ายอื่น 9,750,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาการสรา้งนวตักรรมตน้แบบแห่งอนาคตสู่ 

Thailand 4.0 0 9,750,000                    

พฒันาเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศฐานขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ

ของผูป้ระกอบการ 3,267,500                 

งบด าเนินงาน 3,267,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,267,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 39,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 147,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 147,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 3,074,900                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการผลติและเผยแพร่สือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 3,074,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 5,600                         
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รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 3,200                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 2,400                         

การพฒันาดา้นเกษตร 47,814,900                

ส่งเสริมการผลติไมผ้ล และพชืเศรษฐกจิ จงัหวดัระยอง 7,814,900                 

งบด าเนินงาน 7,814,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,814,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 73,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 197,100                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 197,100                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 880,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 70,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตรวจประเมนิแปลงเบื้องตน้ในการเขา้สู่

มาตรฐาน GAP 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเกบ็ขอ้มูล 0 730,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 569,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 344,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 225,600                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 3,600                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 4,671,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 265,700                      

รายการระดบัที1่: วสัดุงานบา้นงานครวั 0 1,106,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 47,600                        

ปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการจดัการน า้ภาคการเกษตร จงัหวดัระยอง ประจ าปี 

2562 40,000,000                

งบลงทนุ 40,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกดนิในคลองระเวงิความลาดชนั 8.00 เมตร กวา้ง 

10.00 เมตร ยาว 1.600 กโิลเมตร ความลกึ 1.00 – 2.00 เมตร ต าบลละ

หาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง		 แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: ขดุลอกดนิพรอ้มขนยา้ย กวา้ง 150.00 เมตร ยาว 300.00 

เมตร ความลกึ 3.00-5.00 เมตร ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั แห่ง 1 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: วางท่อส่งน า้ชนิด HDPE ขนาด 8.00 น้ิว 6.00 น้ิว 4.00 

น้ิว 3.00 น้ิว และ 2.00 น้ิว ยาว 5.000 กโิลเมตร พรอ้มจดุจ่ายน า้และ

อาคารประกอบ หมู่ที่ 4,5 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 10,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: วางท่อเหลก็เหนียวส่งน า้ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 300 

มลิลเิมตร ความยาว 830.00 เมตร พรอ้มจดุจ่ายน า้และอาคารประกอบ 

ต าบลทุ่งควายกนิ  อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 10,000,000                   

การพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ 36,141,200                

ส่งเสริมและเชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่ภาคการทอ่งเทีย่ว 1,614,200                 

งบด าเนินงาน 1,614,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,614,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 212,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 212,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 1,100,000                    
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑส์นิคา้

เกษตรและผลติภณัฑช์มุชนในแหลง่ท่องเที่ยงเชงิเกษตร 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 172,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 28,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 100,000                      

ส่งเสริมการตลาด และประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดัระยอง ประจ าปี 2562 34,527,000                

งบด าเนินงาน 34,527,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,527,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 107,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 987,000                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 987,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 30,698,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังาน วนัสุนทรภู่ 0 2,658,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลสงกรานต์ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งจดังานท่องเที่ยวไปกบัไตรกฬีาและทวกิฬีาฯ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานเทศกาลผลไมแ้ละของดทีี่เมอืงระยอง 0 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมป้องกนัและลดอบุตัิภยัจากการ

ท่องเที่ยวทางทะเล 0 69,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมถนนท่องเที่ยววถิชีาวเล 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมจดักจิกรรมการจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชงิรุกเชือ่มโยงภูมภิาค(familiar trip) 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาบริการจดักจิกรรมการยกระดบัตราสนิคา้

(Branding) การท่องเที่ยวจงัหวดัระยองสู่สากล 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมจดังานสบืสานต านานเมอืงเก่า 4 

แห่ง (บา้นค่าย เมอืงแกลง บา้นฉางและยมจนิดา) 0 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมการจดังานพระบรมราชานุสรณ์ 

“วนัภูมพิลมหาราชา” ประจ าปี 2562 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมการขบัเคลือ่นเครือขา่ยการ

ท่องเที่ยวโดยชมุชนจงัหวดัระยองเพือ่รองรบั EEC 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดักจิกรรมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้น

การท่องเที่ยวหลกัสูตรจ านวน 3 หลกัสูตร 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาถา่ยเอกสารประกอบการอบรมสมัมนา 0 17,200                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานมหกรรมเลา่ขานต านานเมอืงระยอง 0 2,195,000                    

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดังานมหกรรมรวมพลงัชมุชนคุณธรรมนอ้ม

น าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ขบัเคลือ่นดว้ยพลงั “บวร” 0 1,809,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม รุกข มรดกของแผ่นดนิ ใตร่้ม

พระบารม ีจงัหวดัระยอง 0 977,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการในการจดัตลาดประชารฐัของดเีมอืง

ระยอง จดัตลาดของดเีมอืงระยอง 0 4,702,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 694,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 100,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 594,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,000,000                    

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 206,799,400              

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 206,799,400              
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โครงการพฒันาความพรอ้มของพื้นทีแ่ละสรา้งบรรยากาศเพือ่ส่งเสริมการคา้ การลงทนุ

อตุสาหกรรมมุง่สู่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 74,007,900                

พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพก าลงัคนรองรบัพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

(EEC) 9,007,900                 

งบด าเนินงาน 9,007,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,007,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 37,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 565,900                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 144,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 241,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 5,179,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 5,179,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,459,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่ารถ 0 342,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 8,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่จดักจิกรรมมหกรรมเปิด 0 1,963,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าเกา้อี้ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเช่าเต็นท์ 0 105,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 0 10,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 766,000                      

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่รองรบัการพฒันาใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทีด่แีละ

ทนัสมยัทีสุ่ด 65,000,000                

งบลงทนุ 65,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 65,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงป้องกนัตลิง่ ความยาวรวม 2 ฝัง่คลองไม่

นอ้ยกวา่ 1.000 กโิลเมตร พรอ้มขดุลอกคลอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืง แห่ง 1 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนสาย รย.1003 แยกทางหลวง

หมายเลข 3  บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471  ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 2.000

 กโิลเมตร ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 15,000,000                   

โครงการพฒันาภาคตะวนัออกใหเ้ป็นแหลง่ผลติอาหารทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานสากล 100,000,000              

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสริมการผลติอาหารปลอดภยัไดม้าตรฐานสากล 100,000,000              

งบลงทนุ 100,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 100,000,000                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบส่งน า้บา้นหนองท่ากะสาว  ความยาวไม่นอ้ย

กวา่ 9.300 กโิลเมตร พรอ้มอาคารประกอบ ต าบลตาขวญั อ าเภอเมอืง แห่ง 1 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบท่อส่งน า้ส่วนขยายเพิม่เติมอ่างเกบ็น า้ประ

แสร ์ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 50,000,000                   

โครงการปรบัปรุงมาตรฐานสนิคา้และธุรกจิบริการดา้นการทอ่งเทีย่ว 32,791,500                

ประชารฐัร่วมใจ OTOP Grand Sale 19,296,500                

งบด าเนินงาน 19,296,500                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,296,500                   
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รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 12,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 170,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 68,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 102,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 71,400                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 71,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 19,008,500                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 0 8,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพฒันาผลติภณัฑ์ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม ประชารฐัร่วมใจ OTOP 0 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 34,000                        

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 : สสีนัตะวนัออก 13,495,000                

งบด าเนินงาน 13,495,000                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,495,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,091,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,091,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 11,000,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมงานส่งเสริมการขายการ

ท่องเที่ยว Consumer Fair/Trade Show ในงานท่องเที่ยวระดบัประเทศ 0 6,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมทางการตลาด Celebrity 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 404,000                      


