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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 9,501,155,840            

จงัหวดัระยอง 9,501,155,840            

กระทรวงกลาโหม 451,020,000               

กองทพัเรือ 451,020,000              

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 73,000,000                

การด ารงสภาพความพรอ้มในการป้องกนัประเทศ 73,000,000                

การเตรียมความพรอ้มดา้นการส่งก าลงับ ารุง 73,000,000                

งบลงทนุ 73,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 73,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 73,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกั โรงเรือน และก่อสรา้งอืน่ๆท ัว่ไป หลงั 1 73,000,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารพกันายทหารประทวน 64 ครอบครวั 

พรอ้มระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ กบร.กร. หลงั 1 73,000,000                   

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 378,020,000              

โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 378,020,000              

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานรองรบันโยบายของรฐับาล 378,020,000              

งบลงทนุ 378,020,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 378,020,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง (กระทรวงกลาโหม) 378,020,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการที่จะเริ่มผูกพนัในปีงบประมาณ 63 แห่ง 1 378,020,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งทางวิง่ และทางขบัที่ 2 แห่ง 1 242,720,000                 

รายการระดบัที3่: งานปรบัพื้นที่ ส าหรบัก่อสรา้งทางขบัระยะที่ 1 และ

ลานจอดของศูนยซ์อ่มบ ารุงอากาศยาน ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง แห่ง 1 236,800,000                 

รายการระดบัที3่: การจา้งควบคุมงานปรบัพื้นที่ ส าหรบัก่อสรา้งทางขบั

ระยะที่ 1 และลานจอดของศูนยซ์อ่มบ ารุงอากาศยาน ต าบลพลา 

อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง งาน 1 5,920,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งศูนยซ์อ่มอากาศยาน MRO แห่ง 1 135,300,000                 

รายการระดบัที3่: งานปรบัถมที่ดนิ (ถมดนิ) และอืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

ส าหรบัก่อสรา้งศูนยซ์อ่มบ ารุงอากาศยาน MRO ต าบลพลา อ าเภอ

บา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 132,000,000                 

รายการระดบัที3่: การจา้งควบคุมงานปรบัถมที่ดนิ (ถมดนิ) และอืน่ๆที่

เกี่ยวขอ้ง ส าหรบัก่อสรา้งศูนยซ์อ่มบ ารุงอากาศยาน MRO ต าบลพลา 

อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง งาน 1 3,300,000                    

กระทรวงการคลงั 5,337,000                 

กรมศุลกากร 2,313,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 2,313,000                 

การจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 2,313,000                 

บริหารการจดัเกบ็ภาษศุีลกากร 2,313,000                 

งบลงทนุ 2,313,000                 

ครุภณัฑ์ 2,313,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,313,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล)   ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์   

ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,288,000                    

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2563(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))
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รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ   ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง คนั 1 1,025,000                    

กรมสรรพากร 3,024,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 3,024,000                 

การจดัเกบ็ภาษสีรรพากร 3,024,000                 

การจดัเกบ็ภาษอีากร 3,024,000                 

งบลงทนุ 3,024,000                 

ครุภณัฑ์ 3,024,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,024,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุด ไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั คนั 2 1,736,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์ต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,288,000                    

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 56,200                     

ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 56,200                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 19,200                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 19,200                     

พฒันาแผนแมบ่ท แผนปฏบิตักิาร ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือขา่ย 19,200                     

งบลงทนุ 19,200                     

ครุภณัฑ์ 19,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน    ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 16,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 3,200                         

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 37,000                     

นโยบาย แผน และงานดา้นการกฬีา 37,000                     

จดัท า ส่งเสริมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรด์า้นการกฬีาสู่การปฏบิตั ิและตดิตาม

ประเมนิผล 37,000                     

งบลงทนุ 37,000                     

ครุภณัฑ์ 37,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 13 คิวบกิฟตุ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 19,000                        

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 6,657,700                 

ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ 969,200                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 969,200                   

โครงการช่วยเหลอืคุม้ครองผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 969,200                   

ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม 969,200                   
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งบลงทนุ 969,200                   

ครุภณัฑ์ 969,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 68,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้พื้นหรือแบบ

แขวน ขนาด 18,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษยจ์งัหวดัระยอง  ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 28,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้พื้นหรือแบบ

แขวน ขนาด 30,000 บทียูี ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของ

มนุษยจ์งัหวดัระยอง  ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 40,200                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 900,400                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัระยอง  ต าบลมาบ คนั 1 900,400                      

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 1,897,500                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 1,897,500                 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนไรท้ีพ่ึง่และคนขอทาน 250,000                   

ขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่ 250,000                   

งบลงทนุ 250,000                   

ครุภณัฑ์ 250,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่พึง่ จงัหวดัระยอง ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 250,000                      

โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติประชากรกลุ่มเป้าหมายพเิศษในพื้นที่ 1,647,500                 

พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายพเิศษ 1,647,500                 

งบลงทนุ 1,647,500                 

ครุภณัฑ์ 147,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 147,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน นิคมสรา้งตนเอง จงัหวดัระยอง 

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ตู ้ 5 27,500                        

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

แผ่นต่อนาท ีนิคมสรา้งตนเอง จงัหวดัระยอง ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคม

พฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 120,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,500,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัเจา้หนา้ที่  นิคมสรา้งตนเอง 

จงัหวดัระยอง ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หลงั 6 1,500,000                    

กรมกจิการผูสู้งอายุ 3,791,000                 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 3,791,000                 

โครงการเสริมสรา้งพฒันากลไกเครือขา่ยสรา้งความม ัน่คงทางสงัคมเพือ่รองรบัสงัคม

ผูสู้งอายุ 3,791,000                 

พฒันากลไกในการสรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม 3,791,000                 

งบอดุหนุน 3,791,000                 

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,791,000                    
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รายการระดบัที1่: โครงการขยายผลการจดัต ัง้ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชพีผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา แห่ง 1 841,000                      

รายการระดบัที1่: โครงการขยายผลการจดัต ัง้ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชพีผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขยายผลการจดัต ัง้ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชพีผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขาชะเมา แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: โครงการขยายผลการจดัต ัง้ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชพีผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร์ แห่ง 1 950,000                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 799,563,800               

กรมชลประทาน 777,837,100              

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 577,745,300              

โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 241,793,000              

การปรบัปรุงงานชลประทาน 241,793,000              

งบลงทนุ 241,793,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 241,793,000                 

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 241,793,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบสูบผนัน า้คลองสะพาน-อ่างฯประแสร ์  ต าบลชมุแสง

 อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 134,293,000                 

รายการระดบัที1่: ท่อระบายน า้กลางคลองไผ่เหนือ ต าบลกระแสบน อ าเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง 0 7,500,000                    

รายการระดบัที1่: ระบบผนัน า้จากอ่างเกบ็น า้คลองใหญ่ มายงัอ่างเกบ็น า้

หนองปลาไหล (ระยะที่ 2) ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 0 100,000,000                 

โครงการจดัหาแหลง่น า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 70,043,600                

การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน 43,200,000                

งบลงทนุ 43,200,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,200,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 43,200,000                   

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้วงัหวา้ – กะเฉด และระบบท่อส่งน า้ พรอ้ม

อาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเกบ็น า้ประแสร ์ 0 43,200,000                   

ก่อสรา้งแหลง่น า้และระบบส่งน า้เพือ่ชมุชน/ชนบท 26,843,600                

งบลงทนุ 26,843,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,843,600                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 26,843,600                   

รายการระดบัที1่: ฝายบา้นสองสลงึ จ านวน 1 แห่ง ต าบลสองสลงึ อ าเภอแก

ลง จงัหวดัระยอง 0 26,843,600                   

โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 265,908,700              

ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นทีเ่กษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ 265,908,700              

งบลงทนุ 265,908,700              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 265,908,700                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 265,908,700                 

รายการระดบัที1่: สถานีสูบน า้บา้นหนองโพรงและระบบระบายน า้พรอ้ม

อาคารประกอบ โครงการบรรเทาอทุกภยัคลองทบัมา ต าบลทบัมา อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 85,379,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานจา้งเหมา สถานีสูบน า้บา้นหนองโพรงและ

ระบบระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอทุกภยัคลองทบัมา 

ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 1,084,500                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ สถานีสูบน า้บา้นหนองโพรง

และระบบระบายน า้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอทุกภยัคลองทบั

มา ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ประตูระบายน า้ปากคลองมะกอก ขนาดบานระบาย 

6.00x5.00 เมตร จ านวน 1 ช่อง  ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้ในแม่น า้ระยอง ต าบลบา้นค่าย  อ าเภอ

บา้นค่าย  จงัหวดัระยอง 0 149,444,300                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 139,791,900              

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 139,791,900              

ฟ้ืนฟู อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มภาคตะวนัออก 139,791,900              

งบลงทนุ 139,791,900              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 139,791,900                 

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: อาคารบงัคบัน า้บา้นศาลาชา้งขา้ม ขนาดบานระบาย 

2.00x2.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 20,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 119,791,900                 

รายการระดบัที1่: โครงการแกไ้ขปญัหาน า้ท่วมพื้นที่คลองทบัมา ความยาว

รวม 2 ฝัง่ 1,000 เมตร ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 119,791,900                 

แผนงานยทุธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 48,304,900                

โครงการสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้ชลประทาน 48,304,900                

สนบัสนุนการบริหารจดัการน า้ชลประทาน 48,304,900                

งบลงทนุ 48,304,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,304,900                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 48,304,900                   

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซม ทรบ.คลองส่งน า้คลองใหญ่ กม. 10+950 

จ านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซม ปตร.ชากขนุวเิศษ โครงการชลประทานระยอง 

ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมก าแพงคลองผนัน า้คลองน า้แดง ความยาว 60 

เมตร โครงการชลประทานระยอง ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมขดุลอกคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.15+610 

ถงึ กม.20+610 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลบา้นนา อ าเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลอง 8R-LMC ของคลองส่งน า้คลองใหญ่ 

ความยาว 20 เมตร โครงการชลประทานระยอง ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้น 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลองส่งน า้คลองใหญ่ กม.23+000โครงการ

ชลประทานระยอง จงัหวดัระยอง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคลปัปลิ้งเพลาเครื่องสูบน า้ โซน 3 โครงการส่งน า้

และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 44,000                        

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้คลองใหญ่ กม. 21+700

 จ านวน 20 ตารางเมตร โครงการชลประทานระยอง ต าบลตาขนั อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้คลองใหญ่ กม. 4+800 

โครงการชลประทานระยอง ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 600,000                      
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน า้ส  ายใหญ่ฝัง่ซ  า้ย กม.

20+000 - กม.23+447 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์

ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายน า้คลองน า้หู โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 950,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองระบายน า้สาย 3 ดา้นทา้ยน า้ โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมคนัคลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.1+300 ถงึ 

กม 3+800 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลกระแสบน อ าเภอ 0 970,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมจดุจ่ายน า้และอาคารประกอบ ท่อส่งน า้โซนขยาย

เพิม่เติม โซน 4 จ านวน 5 แห่ง โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์

ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 690,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมท่อลอดถนนรอบอ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล 2 แห่ง

 โครงการชลประทานระยอง ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 0 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอของ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน จ านวน 10 รายการ โครงการชลประทานระยอง

 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาระบบชลประทาน ตามขอ้เสนอของ

เกษตรกรผูใ้ชน้ า้ชลประทาน จ านวน 10 รายการ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ Canal Outlet อ่างเกบ็น า้ประ

แสร ์โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์ 0 7,908,500                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้ River Outlet อ่างเกบ็น า้ประ

แสร ์โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์ 0 8,382,400                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้คลองโพล ้จ านวน 1 แห่ง ต าบล

ทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมประตูระบายน า้เนินทราย จ านวน 1 แห่ง ต าบล

เนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 850,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมป้องกนัการกดัเซาะตลิง่คลองระบายน า้สาย 3 

ยาว 120 เมตร โครงการชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง 0 980,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมปัม๊สูบน า้ Submerge สถานีสูบน า้ฝัง่ขวา 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั 0 360,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบท่อส่งน า้ทา้ยอ่างเกบ็น า้คลองระโอก จ านวน

 1 แห่ง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าแสงสวา่งรอบอาคารสถานีสูบน า้โซน

ขยายเพิม่เติมโซน 3 และโซน 4 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์

ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 310,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมรางระบายน า้ขา้งคนัคลอง คลองส่งน า้สายใหญ่

ฝัง่ซา้ย กม.7+200 ถงึ 7+700 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบล

กระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 780,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมรางระบายน า้ขา้งทางล  าเลยีง คลองส่งน า้สาย

ใหญ่ฝัง่ซา้ย กม.17+020 ถงึ 17+520 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร์

 ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 780,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมวาลว์ประตูน า้ดา้นทางออกของปัม๊ 2 สถานีสูบ

น า้ฝัง่ขวา โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงั 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมวาลว์ระบายอากาศแนวท่อส่งน า้โซนขยาย

เพิม่เติมโซน 4 โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลกระแสบน 0 300,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมหนา้แปลนประตูน า้ จดุจ่ายน า้ที่ 2 โครงการส่ง

น า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 300,000                      
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมหนิทิ้งทา้ยคลอง OUTLET อ่างเกบ็น า้หนองปลา

ไหล โครงการชลประทานระยอง ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดั 0 700,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคาร Air Vent ท่อส่งน า้ฝัง่ขวา จ านวน 10 

แห่ง โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงั

จนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารควบคุมการจ่ายน า้ จดุจ่ายน า้ที่ 9 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารควบคุมการรระบายน า้ลงล  าน า้เดมิ อ่าง

เกบ็น า้คลองระโอก จ านวน 1 แห่ง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดั 0 6,200,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารบงัคบัน า้คลองส่งน า้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย 

จ านวน 2 แห่ง ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 650,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารประกอบท่อส่งน า้ส่วนขยาย อ่างเกบ็น า้

ประแสร ์จ านวน 10 แห่ง โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลวงั

จนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 500,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารประกอบภายในสถานีสูบน า้อ่างเกบ็น า้ประ

แสร ์โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์จ านวน 1 แห่ง ต าบลชมุแสง 

อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 800,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารระบายน า้ลน้อ่างเกบ็น า้คลองระโอก 

จ านวน 1 แห่ง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 400,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารสถานีสูบน า้โซนขยาย จ านวน 4 แห่ง 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารสถานีสูบน า้โซนขยายเพิม่เติม โซน 4 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั 0 350,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 11,995,000                

การจดัการน า้ชลประทาน 11,995,000                

การจดัการงานชลประทาน 11,995,000                

งบลงทนุ 11,995,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,995,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 1,516,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการชลประทานระยอง 

ระยะทาง 4.90 กโิลเมตร ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 0 680,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาทางล าเลยีงใหญ่ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา

ประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 836,000                      

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 5,629,000                    

รายการระดบัที1่: บริหารการส่งน า้ โครงการชลประทานระยอง ต าบลบาง

บุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 330,000                      

รายการระดบัที1่: บริหารการส่งน า้ โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์

พื้นที่ชลประทาน 175,000 ไร่ ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 829,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาหวังาน พื้นที่ 920 ไร่ และคลองส่งน า้ระยะทาง 

29 กโิลเมตร  โครงการชลประทานระยอง ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย 0 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาหวังานและคลองส่งน า้ โครงการส่งน า้และ

บ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 1,420,000                    

รายการระดบัที1่: ก าจดัวชัพชืดว้ยแรงคน ปริมาณ 62 ไร่ โครงการ

ชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 200,000                      

รายการระดบัที1่: ก าจดัวชัพชืในอ่างเกบ็น า้ประแสร ์ปริมาณ 140 ไร่ 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาประแสร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั 0 450,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,850,000                    
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รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ โครงการชลประทานระยอง 

จ านวน 2 หลงั ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 900,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ช ัน้ตรี จ านวน 1 หลงั 

โครงการชลประทานระยอง ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ปตร.สาย3 จ านวน 2 หลงั 

โครงการชลประทานระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 600,000                      

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมบา้นพกัขา้ราชการ ฝ่ายส่งน า้ฯที่ 3 จ านวน 1 แห่ง

 โครงการชลประทานระยอง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ซอ่มแซมอาคารที่ท  าการฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรกัษาที่ 3 

จ านวน 1 หลงั โครงการชลประทานระยอง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง 0 350,000                      

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 230,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 230,900                   

สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ 230,900                   

ตรวจสอบบญัชปีระจ าปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 230,900                   

งบลงทนุ 230,900                   

ครุภณัฑ์ 230,900                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 109,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรสั   ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 3 2,100                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  

ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 3 63,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ส านกังานตรวจบญัชี

สหกรณ์ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 3 11,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย   ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง ชดุ 3 33,000                        

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม 121,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส าหรบัหอ้ง แบบแยกส่วน ระบายความ

รอ้นดว้ยอากาศ ชนิดอนิเวอรเ์ตอร ์ที่มค่ีาประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล :

 SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิด

แขวน รุ่น High SEER Inverter 36,000 บทียูี ส านกังานตรวจบญัชี

สหกรณ์ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 121,400                      

กรมประมง 1,668,200                 

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 40,000                     

โครงการจดัระเบยีบการท าประมง 40,000                     

จดัระเบยีบการท าประมง 40,000                     

งบลงทนุ 40,000                     

ครุภณัฑ์ 40,000                        

ครุภณัฑส์ านกังาน 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพบ์ตัรพลาสติก ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 40,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 727,800                   

พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง 727,800                   

พฒันาและบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ า้ 727,800                   

งบลงทนุ 727,800                   
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ครุภณัฑ์ 727,800                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 57,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

แสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) พรอ้มชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการและ

ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 45,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA  ต าบลเพ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 670,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กโิลวตัต ์ต าบลเพ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 670,000                      

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม 900,400                   

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 900,400                   

สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 900,400                   

งบลงทนุ 900,400                   

ครุภณัฑ์ 900,400                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 900,400                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110  กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 900,400                      

กรมปศุสตัว ์ 2,346,800                 

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 241,800                   

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 241,800                   

การพฒันาสุขภาพสตัว ์ 241,800                   

งบลงทนุ 241,800                   

ครุภณัฑ์ 241,800                      

ครุภณัฑก์ารเกษตร 16,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนิดตัง้พื้น ขนาด 

3.5 แรงมา้ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 16,800                        

ครุภณัฑส์นาม 225,000                      

รายการระดบัที1่: ซองบงัคบัสตัว ์ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 5 225,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 2,105,000                 

พฒันาศกัยภาพการปศุสตัว ์ 2,105,000                 

จดัการสวสัดภิาพสตัว ์ 251,400                   

งบลงทนุ 251,400                   

ครุภณัฑ์ 251,400                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 242,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง กลอ้ง 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: เสาใหน้ า้เกลอืสแตนเลส ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง

 จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,000                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊รกัษาและลา้งแผลชนิดสแตนเลส ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: ตาชัง่ส าหรบัสตัว ์ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัออกซเิจนขนาด 2 คิว พรอ้มรถเขน็และอปุกรณ์ครบชดุ

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 10,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็ท าแผล ชนิดสแตนเลส ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 5,000                         

รายการระดบัที1่: เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อชนิดต ัง้โตะ๊ ขนาด 40 ลติร ต าบลเนินพระ

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 90,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 40,000                        

พฒันาปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์ 1,819,600                 

งบลงทนุ 1,819,600                 

ครุภณัฑ์ 1,819,600                    

ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,819,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สตัวใ์หญ่ ขนาด 1,200 กโิลกรมั ต าบลแม่น า้คู ้

อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 69,600                        

รายการระดบัที1่: พ่วงทา้ยขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดทา้ยรถ

แทรกเตอร ์ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง คนั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: รถขนพชืผลทางการเกษตร ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวก

แดง จงัหวดัระยอง คนั 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 95 

แรงมา้ ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,250,000                    

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 34,000                     

งบลงทนุ 34,000                     

ครุภณัฑ์ 34,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 34,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 34,000                        

กรมพฒันาทีด่นิ 5,541,000                 

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 1,009,000                 

โครงการก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 979,000                   

การก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 979,000                   

งบลงทนุ 979,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 979,000                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 979,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

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 าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง บ่อ 2 35,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชากโดน 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 าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง บ่อ 3 53,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง บ่อ 6 106,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลสองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง บ่อ 5 89,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง บ่อ 4 71,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศกเ์มตร 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง บ่อ 1 17,800                        

โครงการบริหารจดัการการผลติสนิคา้เกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชงิ

รุก (Agri-Map) 30,000                     

พฒันาทีด่นิเพือ่สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นการผลติในพื้นทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 30,000                     

งบลงทนุ 30,000                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 30,000                        

รายการระดบัที1่: จดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้ ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการ

ผลติในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จงัหวดัระยอง ไร่ 20 30,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 4,532,000                 

ทรพัยากรทีด่นิและน า้ไดร้บัการพฒันา 4,532,000                 

ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 3,990,000                 

งบลงทนุ 3,990,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,990,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,990,000                    

รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่ปลูก จงัหวดัระยอง กลา้ 1800000 2,970,000                    
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รายการระดบัที1่: ผลติหญา้แฝกเพือ่แจกจ่าย จงัหวดัระยอง กลา้ 1000000 1,020,000                    

การพฒันาทีด่นิในพื้นทีเ่ฉพาะ 440,000                   

งบลงทนุ 440,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 440,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 440,000                      

รายการระดบัที1่: ฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุง้กลุาด า จงัหวดัระยอง ไร่ 20 440,000                      

การรองรบัการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและลดโลกรอ้น 102,000                   

งบลงทนุ 102,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 102,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 102,000                      

รายการระดบัที1่: การจดัท าระบบอนุรกัษด์นิและน า้พรอ้มปลูกไมย้นืตน้โต

เร็ว จงัหวดัระยอง ไร่ 60 102,000                      

กรมวชิาการเกษตร 6,553,800                 

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 3,094,800                 

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 3,094,800                 

ผลติพนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติอื่นๆ 3,094,800                 

งบลงทนุ 3,094,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,094,800                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,094,800                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัคนงาน 5 ครอบครวั (ตอกเสาเขม็) ต าบลหว้ยโป่ง

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,094,800                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 3,459,000                 

งานวจิยัดา้นพชืและเทคโนโลยกีารเกษตร 1,048,000                 

วจิยัและพฒันา 1,048,000                 

งบลงทนุ 1,048,000                 

ครุภณัฑ์ 1,048,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,048,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัปริมาณสารพนัธุกรรม ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 428,000                      

สนิคา้เกษตรมคุีณภาพไดม้าตรฐาน 2,411,000                 

การตรวจปจัจยัการผลติ / ศตัรูพชื ออกใบรบัรองและควบคุมก ากบัดูแลตาม พ.ร.บ. 2,411,000                 

งบลงทนุ 2,411,000                 

ครุภณัฑ์ 86,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง

 จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 10,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอ

บา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 12,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 30,300                        

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 33,400                        
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รายการระดบัที1่: แวน่ขยายชนิดตัง้โตะ๊พรอ้มไฟส่องในตวั ต าบลอู่ตะเภา 

อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 3,400                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ตรวจพชื ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง โตะ๊ 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,324,400                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 2,324,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัติก คอนกรีต

หนา 5 ซม. และลานจอดรถยนต ์ขนาดพื้นที่ 2,998.10 ตร.ม. ต าบลหว้ยโป่ง

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง งาน 1 2,324,400                    

กรมส่งเสริมการเกษตร 1,889,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 1,889,800                 

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 1,889,800                 

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการดา้นการเกษตรและสหกรณ์ 1,889,800                 

งบลงทนุ 1,889,800                 

ครุภณัฑ์ 1,089,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 32,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน แบบตัง้พื้นหรือแบบ

แขวน ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 3 

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 32,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,057,400                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานเกษตรอ าเภอเขาชะเมา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา คนั 1 1,057,400                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 800,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานเป็นส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Smart 

Office  ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกัเกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ

บา้นฉาง ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 300,000                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,881,100                 

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 700,000                   

โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื 700,000                   

ส่งเสริมเกษตรอนิทรียใ์นสหกรณ์ในพื้นทีนิ่คมสหกรณ์ 700,000                   

งบอดุหนุน 700,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 700,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมชมุแสงจนัทร ์จ ากดั ต าบลชมุแสง

 อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ในการจดัหาโรงเรือนพรอ้มระบบน า้ โรงเรือน 10 350,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสหกรณ์นิคมวงัไทร จ ากดั ต าบลพลงตาเอีย่ม 

 อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ในการจดัหาโรงเรือนพรอ้มระบบน า้ โรงเรือน 10 350,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 1,181,100                 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาตามศกัยภาพ 1,181,100                 

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1,054,100                 

งบลงทนุ 1,054,100                 

ครุภณัฑ์ 1,054,100                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 120,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า) ความเร็ว  30

 แผ่นต่อนาท ีนิคมสหกรณ์ชะแวะ ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์ เครื่อง 1 120,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 900,400                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรือเหลก็ 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั คนั 1 900,400                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 33,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 33,700                        

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 127,000                   

งบลงทนุ 127,000                   

ครุภณัฑ์ 127,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 32,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์All In One ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 23,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวด า ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 9,000                         

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 95,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ Video Conference ส าหรบัประชมุไม่เกนิ 20 

คน ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 55,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์ Video Conference ส าหรบัประชมุไม่เกนิ 10 

คน นิคมสหกรณ์ชะแวะ ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 40,000                        

ส านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 465,100                   

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก 465,100                   

โครงการบริหารจดัการทีด่นิท ากนิแก่เกษตรกรรายยอ่ยและผูด้อ้ยโอกาส 465,100                   

ศูนยบ์ริการประชาชน 256,800                   

งบลงทนุ 256,800                   

ครุภณัฑ์ 256,800                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 118,700                      

รายการระดบัที1่: ชดุเคานเ์ตอร ์ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 22,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุ  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 7 7,700                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 2 9,800                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 3 16,500                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 3 11,700                        

รายการระดบัที1่: พดัลมติดผนงั ใบพดั 16 น้ิว  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 4 7,200                         

รายการระดบัที1่: โตะ๊พบัอเนกประสงค ์ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 3 4,800                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้พกัคอย  4 ที่น ัง่ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 4 22,000                        
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รายการระดบัที1่: ชัน้หนงัสอืพมิพ ์ ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง 

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ช ัน้ 1 4,200                         

รายการระดบัที1่: ชัน้วางไมเ้มลามนี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ช ัน้ 4 12,800                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 8,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้ รอ้น-เยน็ ต ัง้พื้น ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 8,500                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 27,200                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันแ์อล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว  ส านกังานการ

ปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเสยีงลากจูง ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 8,500                         

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม 102,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส าหรบัหอ้ง แบบแยกส่วน ระบายความ

รอ้นดว้ยอากาศ ชนิดอนิเวอรเ์ตอร ์ที่มค่ีาประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล :

 SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิด

แขวน รุ่น High SEER Inverter 30000 บทียูี ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิ

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 102,400                      

จดัทีด่นิ 208,300                   

งบลงทนุ 208,300                   

ครุภณัฑ์ 208,300                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 208,300                      

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

แสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง 

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA ส านกังานการปฏรูิป

ที่ดนิจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 10 58,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า แบบ 

Network ส าหรบักระดาษขนาด A3 ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง

  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 53,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิด LED ขาวด า Network 

แบบที่ 1 (27 หนา้ต่อนาท)ี  ส านกังานการปฏรูิปที่ดนิจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 23,700                        

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 1,150,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 1,150,000                 

การสนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวงและบริการดา้นการบนิ 1,150,000                 

สนบัสนุนการปฏบิตักิารฝนหลวง 1,150,000                 

งบลงทนุ 1,150,000                 

ครุภณัฑ์ 1,150,000                    
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ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,150,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดา  ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั คนั 2 1,150,000                    

กระทรวงคมนาคม 3,178,248,100            

กรมเจา้ทา่ 1,374,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 1,374,000                 

การก ากบัดูแลขนส่งทางน า้และพาณิชยนาวี 1,374,000                 

การออกใบส าคญั 1,374,000                 

งบลงทนุ 1,374,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,374,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,374,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานน าร่อง เขตท่าเรือมาบตาพดุ อ.

เมอืง จ.ระยอง แห่ง 1 1,374,000                    

กรมการขนส่งทางบก 1,930,600                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 1,930,600                 

การพฒันาการใหบ้ริการประชาชน 1,930,600                 

การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ 711,600                   

งบลงทนุ 711,600                   

ครุภณัฑ์ 711,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 437,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ี ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 32,000 บทียูี  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 126,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 24,000 บทียูี  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 32,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ตู ้ 15 82,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง

 จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 15,800                        

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม 274,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส าหรบัหอ้ง แบบแยกส่วน ระบายความ

รอ้นดว้ยอากาศ ชนิดอนิเวอรเ์ตอร ์ที่มค่ีาประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล :

 SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิด

แขวน รุ่น High SEER Inverter 36000 บทียูี ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง เครื่อง 4 242,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส าหรบัหอ้ง แบบแยกส่วน ระบายความ

รอ้นดว้ยอากาศ ชนิดอนิเวอรเ์ตอร ์ที่มค่ีาประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล :

 SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิด

แขวน รุ่น High SEER Inverter 18000 บทียูี ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 31,200                        

การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจ ารถ 1,219,000                 

งบลงทนุ 1,219,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,219,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,219,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงที่ท  าการสิง่ก่อสรา้งประกอบและอืน่ๆ ส านกังาน

ขนส่งจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,219,000                    

กรมทางหลวง 2,394,055,800            
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แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 113,571,000              

โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 14,000,000                

ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 14,000,000                

งบลงทนุ 14,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,000,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 14,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง แห่ง 1 14,000,000                   

โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 42,000,000                

บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 42,000,000                

งบลงทนุ 42,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,000,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน จ.ระยอง แห่ง 1 22,000,000                   

รายการระดบัที1่: ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 จ. แห่ง 1 20,000,000                   

โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผน่ดนิ 4,387,000                 

ก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดนิ 4,387,000                 

งบรายจ่ายอื่น 4,387,000                 

รายการระดบัที1่: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทาง

หลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายพทัยา-มาบตาพดุ (ระยะที่ 2) โครงการ 0 4,387,000                    

โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง 50,000,000                

ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเกบ็น า้

หนองปลาไหล ตอน 1 จ.ระยอง แห่ง 1 25,000,000                   

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเกบ็น า้

หนองปลาไหล ตอน 2 จ.ระยอง แห่ง 1 25,000,000                   

โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,184,000                 

ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 3,184,000                 

งบลงทนุ 3,184,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,184,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 3,184,000                    

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 1 แห่ง 1 672,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 แห่ง 1 672,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3471 ตอน บางบุตร - ชมุแสง จ. แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3143 ตอน บา้นค่าย - หนอง

ละลอก ตอน 1 จ.ระยอง แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลม

แม่พมิพ ์จ.ระยอง แห่ง 1 460,000                      

รายการระดบัที1่: สายทางหลวงหมายเลข 3143 ตอน บา้นค่าย - หนอง

ละลอก ตอน 2 จ.ระยอง แห่ง 1 460,000                      

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 2,006,941,300            

โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 2,006,941,300            

ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 2,006,941,300            
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งบลงทนุ 2,006,941,300            

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,006,941,300               

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,998,141,300               

รายการระดบัที1่: สาย อ.บา้นฉาง – ระยอง  จ.ระยอง กม. 11.65 370,000,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บา้นฉาง – ระยอง  ตอน 1 จ.ระยอง กม. 11.65 230,000,000                 

รายการระดบัที2่: สาย อ.บา้นฉาง – ระยอง  ตอน 2 จ.ระยอง กม. 5.486 140,000,000                 

รายการระดบัที1่: สาย ต.บางบุตร - ต.ชมุแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.

ชมุแสง จ.ระยอง กม. 25.416 224,000,000                 

รายการระดบัที1่: สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวดฯ

ระยอง 3 แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้น กม. 12 392,427,100                 

รายการระดบัที2่: สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวดฯ

ระยอง 3 แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้น

แลง ตอน 1 จ.ระยอง กม. 12 143,536,200                 

รายการระดบัที2่: สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวดฯ

ระยอง 3 แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้น

เเลง ตอน 2 จ.ระยอง กม. 12.021 248,890,900                 

รายการระดบัที1่: สายศูนยร์าชการระยอง - นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

พรอ้มทางลอดแยกเนินส าล ี(ลอดถนนสุขมุวทิ) จ.ระยอง กม. 5.017 195,619,000                 

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

 จ.ระยอง กม. 21.4 429,905,000                 

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

แกลง ตอน 1 จ.ระยอง กม. 21.4 217,088,000                 

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

แกลง ตอน 2 จ.ระยอง กม. 18.181 212,817,000                 

รายการระดบัที1่: สาย อ.บา้นฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสรา้งตนเอง

จงัหวดัระยอง  จ.ระยอง กม. 22 229,846,700                 

รายการระดบัที1่: สาย ต.มาบตาพดุ -  อ.นิคมพฒันา รวมทางลอดจดุตดั

ทางหลวงหมายเลข 3191 กบัทางหลวงหมายเลข 3375 (เดมิ) (แยกนิคม กม. 13.6 156,343,500                 

ค่าส ารวจออกแบบ 8,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าส ารวจและออกแบบแกป้ญัหาจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 3 ช่วงจดุตดัทางหลวงหมายเลข 36 - จดุตดัทางหลวงหมายเลข โครงการ 0 8,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 273,543,500              

โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการพฒันา 7,400,000                 

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวง 7,400,000                 

งบลงทนุ 7,400,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,400,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบระดบั

ปฏบิตัิการและช านาญการ (ระดบั 3-6) แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง หลงั 2 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบระดบั

ปฏบิตัิการและช านาญการ (ระดบั 3-6) หมวดทางหลวงแกลง แขวงทาง

หลวงระยอง จ.ระยอง หลงั 1 1,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,800,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวด

ทางหลวงวงัจนัทร ์แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง หลงั 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวด

ทางหลวงแกลง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง หลงั 1 1,900,000                    
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โครงขา่ยทางหลวงไดร้บัการบ ารุงรกัษา 242,500,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวง 198,400,000              

งบลงทนุ 198,400,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 198,400,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 198,400,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงระยอง กม. 697 43,170,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงตามก าหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน 

เขานอ้ย - บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 1 9,970,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงตามก าหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน

 ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พมิพ ์จ.ระยอง แห่ง 1 9,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงตามก าหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน

 บา้นเพ - ท่าเรือแกลง จ.ระยอง แห่ง 1 5,100,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงตามก าหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน

 มาบปู - เขานอ้ย ตอน 1 จ.ระยอง แห่ง 1 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงตามก าหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน

 มาบปู - เขานอ้ย ตอน 2 จ.ระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงตามก าหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน

 อ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล - เขานอ้ย จ.ระยอง แห่ง 1 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงพเิศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะ

เฉด - ป่าเตียน จ.ระยอง แห่ง 1 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงพเิศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอน

 บา้นแลง - หาดใหญ่ จ.ระยอง แห่ง 1 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงพเิศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน

 แยกนิคมพฒันา - อ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล ตอน 1 จ.ระยอง แห่ง 1 15,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงพเิศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน 

ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง แห่ง 1 11,350,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงพเิศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน

 อ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล - เขานอ้ย ตอน 1 จ.ระยอง แห่ง 1 13,620,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงพเิศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน

 อ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล - เขานอ้ย ตอน 2 จ.ระยอง แห่ง 1 12,710,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 364 ตอน ทาง

เลีย่งเมอืงระยอง จ.ระยอง แห่ง 1 10,500,000                   

รายการระดบัที1่: งานฟ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู

 - เขานอ้ย จ.ระยอง แห่ง 1 6,000,000                    

การควบคุมน า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวง 44,100,000                

งบลงทนุ 44,100,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,100,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงสถานีตรวจสอบน า้หนกัระยอง 

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

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงสถานีตรวจสอบน า้หนกัลูกขา่ย 

(Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน า้หนกัระยอง (ขาเขา้) จ.ระยอง แห่ง 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงระบบอตัโนมตัิของสถานี

ตรวจสอบน า้หนกัระยอง (ขาเขา้) จ.ระยอง แห่ง 1 400,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 42,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน า้หนกัยอ่ยและจดุ Check 

Point บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน มาบตาพดุ - ระยอง จ.ระยอง แห่ง 1 42,000,000                   
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โครงขา่ยทางหลวงมคีวามปลอดภยั 23,643,500                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 20,883,000                

งบลงทนุ 20,883,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,883,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 20,883,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พทัยา - บา้นฉาง ตอน 2 จ.ระยอง แห่ง 1 1,220,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นฉาง - มาบตาพดุ , สายทาง

หลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด และสายทางหลวงหมายเลข 3191 

ตอน แยกนิคมพฒันา - อ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล จ.ระยอง แห่ง 3 1,267,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน มาบตาพดุ - ระยอง ตอน 1 จ. แห่ง 3 4,332,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน มาบตาพดุ - ระยอง ตอน 2 จ. แห่ง 1 1,382,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 จ.ระยอง แห่ง 2 3,790,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 จ.ระยอง แห่ง 2 3,740,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเกบ็น า้หนองปลาไหล - 

เขานอ้ย ตอน 4 จ.ระยอง แห่ง 3 1,342,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3471 ตอน บางบุตร - ชมุแสง ตอน 2 จ. แห่ง 2 1,980,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขอบุตัิเหตุ

ทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนยร์าชการระยอง - นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จ.ระยอง แห่ง 1 1,830,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการอ านวยความปลอดภยัต ารวจทางหลวง 2,760,500                 

งบลงทนุ 2,760,500                 

ครุภณัฑ์ 2,345,100                    

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 63,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องรบัส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 60

 วตัต ์พรอ้มอปุกรณ์  ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. จ.ระยอง ชดุ 1 63,200                        

ครุภณัฑส์นาม 97,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล ์ ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. จ. เครื่อง 1 97,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 415,400                      

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 415,400                      

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. จ.ระยอง แห่ง 1 415,400                      

กรมทางหลวงชนบท 780,887,700              

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 93,538,000                

โครงการทางหลวงชนบทเพือ่การทอ่งเทีย่ว 93,538,000                

ก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 93,538,000                

งบลงทนุ 93,538,000                
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 93,538,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 93,538,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทช.รย.5002 - อ่างเกบ็น า้ประแสร ์อ.วงั

จนัทร ์จ.ระยอง กม. 1.15 8,006,000                    

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

เมอืง จ.ระยอง กม. 6.938 47,593,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายเฉลมิบูรพาชลทติ ตอนแยกวดัคลองปูน - 

สะพานประแสสนิ อ.แกลง จ.ระยอง กม. 5.033 37,939,000                   

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 234,816,000              

โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 12,454,000                

ก่อสรา้งโครงขา่ยสะพาน 12,454,000                

งบลงทนุ 12,454,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,454,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 11,814,000                   

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองลาวน อ.แกลง จ.ระยอง ม. 72 11,814,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 640,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

สะพานขา้มแม่น า้ประแสร ์อ.แกลง จ.ระยอง 0 640,000                      

โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 147,222,000              

ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต 147,222,000              

งบลงทนุ 147,222,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 147,222,000                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 147,222,000                 

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3191 - นิคมสรา้งตนเองสาย 15 อ.

นิคมพฒันา จ.ระยอง กม. 0.904 7,700,000                    

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.344 - บ.เขาตลาด อ.แกลง จ.ระยอง กม. 2.3 15,309,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3471 - บรรจบ ทล.3139 อ.เมอืง จ. กม. 1.786 12,109,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.หนองกระพอ้ อ.เขาชะเมา จ. กม. 2.3 15,300,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.36 - บ.ภูไทร อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง กม. 1.22 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.344 - บ.ชมุแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง กม. 2 13,000,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3471 - บ.เขาลอย อ.บา้นค่าย จ.ระยอง กม. 2 14,804,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสายแยก ทล.3143 - บ.หนองสนม อ.เมอืง จ.ระยอง กม. 1.5 51,000,000                   

โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 7,000,000                 

ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิาค 7,000,000                 

งบลงทนุ 7,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 7,000,000                    

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท ารายงานการประเมนิผล

กระทบสิง่แวดลอ้มถนนต่อเชือ่ม ทล.36 - ทล.3 จ.ระยอง 0 7,000,000                    

โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน 6,350,000                 

ขยายความกวา้งสะพาน 6,350,000                 

งบลงทนุ 6,350,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,350,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,350,000                    

รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย รย.4027 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3191 - นิคมสรา้งตนเอง สาย 15 อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง แห่ง 1 2,850,000                    
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รายการระดบัที1่: ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย รย.5057 แยกทาง

หลวงชนบท รย.2024 - บา้นเขามะพูด อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง แห่ง 1 3,500,000                    

โครงการอ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 29,300,000                

อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน 29,300,000                

งบลงทนุ 29,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 29,300,000                   

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รย.

3008 แยกทางหลวงหมายเลข 344 - บา้นเขาหนิแท่น อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รย.

1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471 อ.แกลง,

 บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 4 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รย.

5002 แยกทางหลวงชนบท รย.4005 - บา้นคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 2 6,900,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รย.

5050 แยกทางหลวงชนบท รย.4027 - บา้นหว้ยโป่ง อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง แห่ง 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: อ านวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน ถนนสาย รย.

5059 แยกทางหลวงชนบท รย.5058 - บา้นบงึตาตา้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แห่ง 3 9,000,000                    

โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 6,500,000                 

ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง 6,500,000                 

งบลงทนุ 6,500,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,500,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,500,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย รย.4023 แยก

ทางหลวงหมายเลข 3377 - บา้นคลองพระเจา้ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 1 6,500,000                    

โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 19,300,000                

ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 19,300,000                

งบลงทนุ 19,300,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,300,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 19,300,000                   

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย รย.1003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471 อ.แกลง,เมอืง,บา้นค่าย แห่ง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย รย.3025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - ถ า้เขาลอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ทางแยกและจดุต่อเชือ่ม ถนนสาย รย.5037 แยกทาง

หลวงชนบท รย.4006 - บา้นเชงิเนิน อ.เมอืง จ.ระยอง แห่ง 2 13,300,000                   

โครงการปรบัปรุงจดุเสี่ยงจดุอนัตราย 6,690,000                 

ปรบัปรุงจดุเสี่ยงจดุอนัตราย 6,690,000                 

งบลงทนุ 6,690,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,690,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,690,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย รย.3004 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - บา้นเขาวงเวยีน อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 4 800,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย รย.3008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - บา้นเขาหนิแท่น อ.วงัจนัทร,์แกลง จ.ระยอง แห่ง 3 480,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย รย.3033 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - บา้นชมุแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 4 2,320,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย รย.4010 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3430 - บา้นน า้ใส อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 3 480,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย รย.4023 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3377 - บา้นคลองพระเจา้ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 2 320,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย รย.4028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3377 - บา้นหนองกระพอ้ อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย รย.5002 แยกทาง

หลวงชนบท รย.4005 - บา้นคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 2 390,000                      

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 165,278,800              

โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 165,278,800              

ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 123,088,800              

งบลงทนุ 123,088,800              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 123,088,800                 

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 116,470,800                 

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

วงัจนัทร ์จ.ระยอง กม. 32.807 68,915,800                   

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

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กม. 0.849 34,850,000                   

รายการระดบัที1่: ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง กม. 11.465 12,705,000                   

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 6,618,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.3013 

แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0 3,703,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.2015 

แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0 2,915,000                    

จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 42,190,000                

งบลงทนุ 42,190,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,190,000                   

ค่าที่ดนิ 42,190,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืน

ที่ดนิถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไร่ 47 42,190,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 287,254,900              

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการพฒันา 20,510,000                

ยกระดบัมาตรฐานทาง 360,000                   

งบลงทนุ 360,000                   

ครุภณัฑ์ 360,000                      

ครุภณัฑส์ ารวจ 360,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้ง Total Station แขวงทางหลวงชนบทระยอง ชดุ 1 360,000                      

พฒันาสะพานขนาดกลาง 8,250,000                 

งบลงทนุ 8,250,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,250,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,250,000                    

รายการระดบัที1่: สะพานขา้มคลองใหญ่ อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง ม. 40 8,250,000                    

อ านวยการและสนบัสนุนการพฒันาทางหลวงชนบท 11,900,000                

งบลงทนุ 11,900,000                
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ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบการบดอดัดนิในหอ้งทดสอบ 

Compaction Test Set แขวงทางหลวงชนบทระยอง ชดุ 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,870,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,170,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยั 4 ชัน้ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 11,170,000                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 700,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงอาคารและสิง่ก่อสรา้งประกอบ หมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทแกลง แขวงทางหลวงชนบทระยอง แห่ง 1 700,000                      

โครงขา่ยทางหลวงชนบทไดร้บัการบ ารุงรกัษา 242,720,000              

บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบท 242,720,000              

งบลงทนุ 242,720,000              

ครุภณัฑ์ 1,650,000                    

ครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกล 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: รถตดัหญา้ แขวงทางหลวงชนบทระยอง คนั 1 1,650,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 241,070,000                 

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 241,070,000                 

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 3471

 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3139 อ.บา้นค่าย,เมอืง จ.ระยอง แห่ง 1 21,569,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นเขาตลาด อ.แกลง,วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 1 22,191,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงปกติแขวงทางหลวงชนบทระยอง กม. 555.854 27,030,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5002 แยกทางหลวงชนบท รย.

4005 - บา้นคลองยาง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แห่ง 1 19,139,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3143

 - บา้นหนองสนม อ.บา้นค่าย,นิคมพฒันา,เมอืง จ.ระยอง แห่ง 1 12,300,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5062 แยกทางหลวงชนบท รย.

3004 - บา้นมะง ัว่ อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 9,639,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3574

 - บา้นเจด็ลูกเนิน อ.บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3143

 - บา้นหนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 1 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5020 แยกทางหลวงชนบท รย.

3004 - บา้นเขาช่องลม อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 1 9,639,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 -

 บา้นภูไทร อ.นิคมพฒันา,ปลวกแดง,จ.ระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นชมุแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 1 9,639,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3139

 - บา้นเกษตรศิริ อ.เมอืง จ.ระยอง แห่ง 1 9,500,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - ถ า้เขาลอย อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 1 9,639,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 36 -

 บา้นภูดร อ.นิคมพฒันา,บา้นฉาง จ.ระยอง แห่ง 1 5,072,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 344

 - บา้นเขาหนิแท่น อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 1 9,639,000                    
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รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3191

 - นิคมสรา้งตนเองสาย 15 อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง แห่ง 1 16,774,000                   

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5062 แยกทางหลวงชนบท รย.

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

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.5037 แยกทางหลวงชนบท รย.

4006 - บา้นเชงิเนิน อ.เมอืง จ.ระยอง แห่ง 1 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - 

นิคมอตุสาหกรรมมาบพดุ อ.บา้นฉาง จ.ระยอง แห่ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: งานบ ารุงถนนสาย รย.4036 เฉลมิบูรพาชลทติ อ.แกลง จ. แห่ง 1 9,000,000                    

โครงขา่ยทางหลวงชนบทมคีวามปลอดภยั 24,024,900                

อ านวยความปลอดภยัทางถนน 22,978,000                

งบลงทนุ 22,978,000                

ครุภณัฑ์ 1,130,000                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,130,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความสะทอ้นแสงของป้ายจราจร แขวงทาง

หลวงชนบทระยอง ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวดัค่าความตา้นทานการลืน่ไถลของผวิทางแบบ

พกพา แขวงทางหลวงชนบทระยอง ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุตรวจสอบและบ ารุงรกัษาไฟฟ้าแสงสวา่ง แขวงทาง

หลวงชนบทระยอง ชดุ 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,848,000                   

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 21,848,000                   

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยัปกติ แขวงทางหลวงชนบท แห่ง 1 1,853,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.3025 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - ถ า้เขาลอย อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง แห่ง 2 490,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.3008 แยกทาง

หลวงหมายเลข 344 - บา้นเขาหนิแท่น อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 4 780,000                      

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.5057 แยกทาง

หลวงชนบท รย.2024 - บา้นเขามะพูด อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง แห่ง 3 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.6031 บา้นคลอง

ใหญ่ - บา้นทุ่งโพธิ์ อ.บา้นค่าย,เมอืง จ.ระยอง แห่ง 4 1,900,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4028 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3377 - บา้นหนองกระพอ้ อ.แกลง จ.ระยอง แห่ง 5 4,200,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.4017 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3139 - บา้นเกษตรศิริ อ.เมอืง จ.ระยอง แห่ง 2 5,625,000                    

รายการระดบัที1่: งานอ านวยความปลอดภยั ถนนสาย รย.1003 แยกทาง

หลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471 อ.แกลง,วงัจนัทร,์เมอืง

,บา้นค่าย จ.ระยอง แห่ง 4 5,800,000                    

ป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล 1,046,900                 

งบลงทนุ 1,046,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,046,900                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,046,900                    

รายการระดบัที1่: งานป้องกนัและอ านวยความปลอดภยัช่วงเทศกาล แขวง

ทางหลวงชนบทระยอง แห่ง 1 1,046,900                    

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 121,587,100               

กรมควบคุมมลพษิ 889,800                   

แผนงานบูรณาการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 889,800                   
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีง 889,800                   

การบริหารจดัการมลพษิทางอากาศและเสยีง 889,800                   

งบรายจ่ายอื่น 889,800                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดัการมลพษิทางอากาศ

ในพื้นที่เขตควบคุมมลพษิมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 1 889,800                      

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 92,251,300                

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย

ทรพัยากรธรรมชาติ 54,021,600                

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษฟ้ื์นฟู และป้องกนัทรพัยากรป่าชายเลน 54,021,600                

เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าชายเลน 54,021,600                

งบลงทนุ 54,021,600                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 54,021,600                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 54,021,600                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพพิธิภณัฑธ์รรมชาติวทิยาพชืและสตัวท์ะเล ต าบล

ปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 54,021,600                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล 2,656,400                 

โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,496,400                 

ฟ้ืนฟูทรพัยากรปะการงัและหญา้ทะเลแบบบูรณาการทกุภาคส่วน 1,496,400                 

งบรายจ่ายอื่น 1,496,400                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกเสริมหญา้ทะเล จงัหวดัระยอง ไร่ 12 1,496,400                    

โครงการบริหารจดัการและซอ่มแซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 1,160,000                 

บริหารจดัการเเละซอ่มเเซมทุ่นเพือ่การอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเล 1,160,000                 

งบรายจ่ายอื่น 1,160,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการติดต ัง้ทุ่นเเสดงเเนวเขต จงัหวดัระยอง เมตร 2000 1,160,000                    

แผนงานบูรณาการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 24,717,000                

โครงการบริหารจดัการขยะทะเล 24,717,000                

บริหารจดัการขยะทะเล 24,717,000                

งบลงทนุ 24,717,000                

ครุภณัฑ์ 24,717,000                   

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 24,000,000                   

รายการระดบัที1่: เรือเกบ็ขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 35 ฟตุ พรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ล า 1 24,000,000                   

ครุภณัฑส์ ารวจ 717,000                      

รายการระดบัที1่: ทุ่นกกัขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 100 เมตร  ต าบล

ปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 2 717,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 110,300                   

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 110,300                   

เสริมสรา้งความสมบูรณ์ของทรพัยากรและระบบนิเวศป่าชายเลน เพือ่พฒันาฐานการ

สรา้งรายไดแ้ละสนบัสนุนบริการการทอ่งเทีย่ว (ภาคตะวนัออก) 110,300                   

งบด าเนินงาน 110,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 110,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 110,300                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 10,746,000                

พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ 10,746,000                

เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 10,746,000                
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งบลงทนุ 10,746,000                

ครุภณัฑ์ 9,338,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,338,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่

กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ต าบลปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดั คนั 2 2,050,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

ต าบลปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าซอ่มเรือส ารวจทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ (เรือบุญ

ประกอบ) ต าบลปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ล า 1 6,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,408,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,408,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมป่้าชายเลน จงัหวดัระยอง กลา้ 25500 74,000                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัระยอง ไร่ 1150 1,334,000                    

กรมทรพัยากรน า้บาดาล 18,496,600                

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 18,496,600                

โครงการพฒันาน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 18,496,600                

พฒันาน า้บาดาลชมุชนเพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทาน 16,058,000                

งบลงทนุ 16,058,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,058,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 16,058,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นยายดา หมู3่   ต าบลตะพง  อ าเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นบ่อหนิ หมู1่4  ต าบลตะพง  อ าเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นตะเกราทอง หมู6่   ต าบลบา้นแลง  อ าเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นเขาหนิแท่น หมู5่   ต าบลวงัจนัทร ์ อ าเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นวงัโพรง หมู7่   ต าบลชมุแสง  อ าเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นหนองฆอ้ หมู7่   ต าบลหนองบวั  อ าเภอบา้นค่าย  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นสนัติสุข หมู2่   ต าบลชมุแสง  อ าเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นขนุอนิทร ์หมู1่   ต าบลป่ายบุใน  อ าเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    
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รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นคลองเขต หมู6่   ต าบลป่ายบุใน  อ าเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

เพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทานในพื้นที่หาน า้ยาก

 บา้นเขาสงิหโ์ต หมู3่   ต าบลป่ายบุใน  อ าเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,605,800                    

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า 832,800                   

งบลงทนุ 832,800                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 832,800                      

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 832,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัซื้อเครื่องสูบน า้บาดาลไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ในพื้นที่หา

น า้ยาก บา้นเนินทราย หมู2่   ต าบลเนินฆอ้  อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 138,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัซื้อเครื่องสูบน า้บาดาลไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ในพื้นที่หา

น า้ยาก บา้นสองพีน่อ้ง หมู2่   ต าบลสองสลงึ  อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 138,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัซื้อเครื่องสูบน า้บาดาลไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ในพื้นที่หา

น า้ยาก บา้นหา้งญวน หมู5่   ต าบลหว้ยยาง  อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 138,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัซื้อเครื่องสูบน า้บาดาลไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ในพื้นที่หา

น า้ยาก บา้นทุ่งเค็ด หมู2่   ต าบลบา้นนา  อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 138,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัซื้อเครื่องสูบน า้บาดาลไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ในพื้นที่หา

น า้ยาก บา้นชมุแสง หมู1่   ต าบลชมุแสง  อ าเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง แห่ง 1 138,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจดัซื้อเครื่องสูบน า้บาดาลไฟฟ้าแบบจุม่ใตน้ า้ในพื้นที่หา

น า้ยาก บา้นไทรเอน หมู8่   ต าบลสองสลงึ  อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง แห่ง 1 138,800                      

จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,605,800                 

งบลงทนุ 1,605,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,605,800                    

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 1,605,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งระบบกระจายน า้บาดาลดว้ยพลงังาน

แสงอาทติยใ์นพื้นที่หาน า้ยาก  บา้นน า้ใส หมู2่   ต าบลน า้เป็น  อ าเภอเขาชะ แห่ง 1 1,605,800                    

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 3,373,000                 

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย

ทรพัยากรธรรมชาติ 1,382,200                 

โครงการรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 1,254,200                 

ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษท์ีเ่สื่อมสภาพ 117,500                   

งบลงทนุ 117,500                   

ครุภณัฑ์ 9,500                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 9,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 108,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 108,000                      

รายการระดบัที1่: ส่งเสริมชมุชนปลูกไมท้อ้งถิน่เพือ่ลดการท าลายป่า จงัหวดั กลา้ 20000 58,000                        

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้หวาย จงัหวดัระยอง กลา้ 10000 50,000                        

การแกไ้ขปญัหาชา้งป่าและสตัวป่์าทีส่รา้งผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นทีอ่นุรกัษส์ตัวป่์า 1,085,300                 

งบลงทนุ 1,085,300                 

ครุภณัฑ์ 1,085,300                    

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 1,085,300                    
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รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑส์ าหรบัชดุเคลือ่นที่เร็วผลกัดนัชา้งป่าและสตัว ์

ป่าออกนอกพื้นที่อนุรกัษ ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,085,300                    

จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่่มน า้วกิฤติ 51,400                     

งบลงทนุ 51,400                     

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,400                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 51,400                        

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 10 51,400                        

โครงการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิและฐานขอ้มลูป่าไมใ้นเขตป่าอนุรกัษ์ 128,000                   

ปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบูรณาการ 128,000                   

งบลงทนุ 128,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 128,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 128,000                      

รายการระดบัที1่: ส ารวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ป่าอนุรกัษต์ามกฎหมาย

 จงัหวดัระยอง จดุ 80 128,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 711,500                   

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 711,500                   

ฟ้ืนฟู อนุรกัษป่์าตน้น า้ (ภาคตะวนัออก) 711,500                   

งบลงทนุ 711,500                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 711,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 711,500                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัระยอง กลา้ 15000 114,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกป่าหวาย จงัหวดัระยอง ไร่ 100 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและน า้ จงัหวดัระยอง กลา้ 150000 247,500                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 1,279,300                 

พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ 1,279,300                 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้ 1,044,300                 

งบลงทนุ 1,044,300                 

ครุภณัฑ์ 19,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 19,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 19,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,025,300                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 408,500                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 3-4 (สถานีวจิยัตน้น า้

ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก) จงัหวดัระยอง แห่ง 1 408,500                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 616,800                      

รายการระดบัที1่: แนวกนัไฟ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 120 616,800                      

ฟ้ืนฟู ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 235,000                   

งบลงทนุ 235,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 235,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 235,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงสวนป่าหวาย อาย ุ2-6 ปี จงัหวดัระยอง ไร่ 200 140,000                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาสวนเดมิ อาย ุ7-10 ปี จงัหวดัระยอง ไร่ 50 24,500                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงแปลงปลูกป่าไมก้ฤษณา เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นที่อนุรกัษ ์อาย ุ

7-10 ปี จงัหวดัระยอง ไร่ 150 70,500                        

กรมป่าไม ้ 6,576,400                 
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แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และป้องกนัการท าลาย

ทรพัยากรธรรมชาติ 576,000                   

โครงการปกป้องผนืป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 576,000                   

ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 576,000                   

งบรายจ่ายอื่น 576,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้ป่าชมุชน จงัหวดัระยอง ป่าชมุชน 3 66,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช ้

ประโยชนป่์าชมุชน จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 10 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดัท าแผนจดัการป่าชมุชน 

จงัหวดัระยอง ป่าชมุชน 45 450,000                      

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,592,100                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,592,100                 

ป้องกนัรกัษาทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 224,300                   

งบด าเนินงาน 224,300                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 224,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 81,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 86,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 33,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 22,900                        

ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมภ้าคตะวนัออก 78,900                     

งบด าเนินงาน 78,900                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 78,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 68,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 5,900                         

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมอ้ยา่งมส่ีวนร่วมภาคตะวนัออก 1,288,900                 

งบด าเนินงาน 698,900                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 698,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกัและพาหนะ 0 70,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 70,600                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 280,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 0 170,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 28,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 67,800                        

รายการระดบัที1่: วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 2,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 7,400                         

งบลงทนุ 330,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 330,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 330,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช าหญา้แฝก จงัหวดัระยอง กลา้ 200000 330,000                      

งบอดุหนุน 260,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 210,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน จงัหวดั ป่าชมุชน 3 210,000                      

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 50,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเครือขา่ยราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป่์า จงัหวดั เครือขา่ย 1 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 4,408,300                 
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พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ 4,408,300                 

ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้ 1,977,000                 

งบลงทนุ 1,977,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,977,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,977,000                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัระยอง กลา้ 40000 116,000                      

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมม้ค่ีา จงัหวดัระยอง กลา้ 20000 152,000                      

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

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 10 51,400                        

รายการระดบัที1่: บ ารุงป่าใชส้อย จงัหวดัระยอง ไร่ 200 190,000                      

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

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 2-6 จงัหวดัระยอง ไร่ 80 81,600                        

รายการระดบัที1่: ปลูกไมใ้ชส้อย จงัหวดัระยอง ไร่ 50 259,000                      

ฟ้ืนฟูป่าไม ้ 1,172,900                 

งบลงทนุ 1,172,900                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,172,900                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,172,900                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัระยอง กลา้ 267000 774,300                      

รายการระดบัที1่: จดัท าแนวกนัไฟ จงัหวดัระยอง กโิลเมตร 22 113,100                      

รายการระดบัที1่: บ ารุงรกัษาป่าปีที่ 7-10 จงัหวดัระยอง ไร่ 1 500                           

รายการระดบัที1่: จดัท ากลา้ไมข้นาดใหญ่ จงัหวดัระยอง กลา้ 37500 285,000                      

ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว 1,258,400                 

งบลงทนุ 1,258,400                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,258,400                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,258,400                    

รายการระดบัที1่: เพาะช ากลา้ไมท้ ัว่ไป จงัหวดัระยอง กลา้ 134600 390,400                      

รายการระดบัที1่: จดัสรา้งและพฒันาแหลง่เรียนรูก้ารกกัเกบ็คารบ์อนในป่า

ชมุชนเมอืง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 868,000                      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 34,507,500                

กรมอตุนิุยมวทิยา 34,507,500                

แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 34,507,500                

โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 34,507,500                

ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 4 เครื่อง ทีจ่งัหวดัระยอง

 จงัหวดัชมุพร จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดันครนายก 34,507,500                

งบลงทนุ 34,507,500                

ครุภณัฑ์ 34,507,500                   

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 34,507,500                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง ระบบ 1 34,507,500                   

กระทรวงพลงังาน 1,620,600                 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 1,041,200                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 1,041,200                 

บริหารจดัการแผนพลงังาน 1,041,200                 

บริหารจดัการพลงังานในส่วนภูมภิาค 1,041,200                 

งบลงทนุ 1,041,200                 



32 / 108

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

ครุภณัฑ์ 236,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 203,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว - ด า และส)ี 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีส านกังานพลงังานจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 4 ลิ้นชกั ส านกังานพลงังานจงัหวดัระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 5 39,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน ส านกังานพลงังานจงัหวดัระยอง 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 8 44,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 32,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens ส านกังานพลงังานจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 32,700                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 805,000                      

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 805,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานและสิง่ก่อสรา้ง ส านกังาน

พลงังานจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 805,000                      

กรมเชื้อเพลงิธรรมชาติ 579,400                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 579,400                   

การส่งเสริม และบริหารจดัการ  การส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 579,400                   

บริหารสญัญาการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 579,400                   

งบลงทนุ 579,400                   

ครุภณัฑ์ 579,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 579,400                      

รายการระดบัที1่: ชัน้จดัเกบ็ขอ้มูลตวัอยา่งดนิหรือหนิที่ลา้งน า้โคลน 

(Washed and Dried Sample) ณ อาคารคลงัขอ้มูลตวัอยา่งหนิ จ.ระยอง 

อาคารขอ้มูลตวัอยา่งหนิ ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 54 579,400                      

กระทรวงพาณิชย์ 105,900                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 105,900                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 105,900                   

การขบัเคลือ่นงานพาณิชยภู์มภิาค 105,900                   

ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชยใ์นส่วนภูมภิาค 105,900                   

งบลงทนุ 105,900                   

ครุภณัฑ์ 105,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 105,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 105,900                      

กระทรวงมหาดไทย 634,160,200               

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 13,195,300                

แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ 400,000                   

โครงการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

ส่งเสริมการปลูกฝงัจติส านึกรกัสามคัคแีละเสริมสรา้งความปรองดองของคนในชาติ 400,000                   

งบรายจ่ายอื่น 400,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัส านึกรกัสามคัคีและเสริมสรา้ง

ความปรองดอง 0 400,000                      
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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                      

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 365,200                   

โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 365,200                   

สนบัสนุนการปลูกจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั 365,200                   

งบรายจ่ายอื่น 365,200                   

รายการระดบัที1่:  ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติส านึก จริยธรรมและคุณธรรม

ใหก้บับุคลากรภาครฐั องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 0 365,200                      

แผนงานยทุธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ

ภาครฐั 12,172,100                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 12,172,100                

สนบัสนุนการบริหารจดัการภาครฐั 8,422,100                 

งบลงทนุ 8,422,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,422,100                    

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,622,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง (อตัรา

ใหม)่ ส านกังานจงัหวดัระยอง  ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั แห่ง 1 3,877,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งบา้นพกัขา้ราชการส านกังานจงัหวดัระยอง 

ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,745,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 800,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้งของส านกังานจงัหวดั

ระยอง ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 800,000                      

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในระดบัพื้นที่/นโยบาย

ส าคญัรฐับาล 3,220,000                 

งบรายจ่ายอื่น 3,220,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 0 3,220,000                    

สนบัสนุนและอ านวยการศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 530,000                   

งบลงทนุ 530,000                   

ครุภณัฑ์ 30,000                        

ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 30,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าติดต ัง้กลอ้ง CCTV ประจ าหอ้งไกลเ่กลีย่ ส านกังาน

จงัหวดัระยอง ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,000                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัระยอง ต าบลมาบตาพดุ

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 500,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 40,000                     

ส่วนราชการมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 40,000                     
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พฒันาประสทิธภิาพและประสานงานการขา่วกรองและพฒันาการขา่วภาคประชาชน 40,000                     

งบรายจ่ายอื่น 40,000                     

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและขยายเครือขา่ยประชาชนดา้น 0 40,000                        

กรมการปกครอง 3,080,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 3,080,000                 

โครงการสนบัสนุนการบูรณาการงานในพื้นทีเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 3,080,000                 

การบริหารงานอ าเภอ 3,080,000                 

งบลงทนุ 3,080,000                 

ครุภณัฑ์ 2,580,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,580,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000

 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 

แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,290,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตต์รวจการณ์  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 2,000

 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์เครื่องยนตด์เีซล 

แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,290,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบา้นพกันายอ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 500,000                      

กรมการพฒันาชมุชน 1,736,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 1,736,000                 

เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการบริหารจดัการขอ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชน 1,736,000                 

ส่งเสริมการบริหารงานพฒันาชมุชน 1,736,000                 

งบลงทนุ 1,736,000                 

ครุภณัฑ์ 1,736,000                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,736,000                    

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอเมอืงระยอง 

 ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 868,000                      

รายการระดบัที1่: รถบรรทุก (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอแกลง  

ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง คนั 1 868,000                      

กรมทีด่นิ 13,770,900                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 11,236,400                

โครงการสนบัสนุนการพฒันาประสทิธภิาพการบริหารราชการ 11,236,400                

ปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่บริการประชาชน 960,400                   

งบลงทนุ 960,400                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 960,400                      

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 960,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลท่าประดู่

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 771,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งที่จอดรถประชาชนและคนพกิาร ต าบลทุ่งควาย

กนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 189,000                      

สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารราชการ 10,276,000                
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งบลงทนุ 10,276,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,276,000                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ทุ่งกนิควาย อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,200,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,076,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 6,896,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบล

ทุ่งกนิควาย อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 180,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 2,534,500                 

งานดา้นทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิทีบ่ริการใหแ้ก่ประชาชน 2,534,500                 

เพิม่ประสทิธภิาพระบบการดูแลหลกัฐานทางทะเบยีนทีด่นิ 2,534,500                 

งบลงทนุ 2,534,500                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,534,500                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,534,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ     

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,534,500                    

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 237,497,900              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 5,916,100                 

โครงการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 5,916,100                 

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ภาคตะวนัออก 5,916,100                 

งบลงทนุ 5,916,100                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,916,100                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,916,100                    

รายการระดบัที1่: เขือ่นป้องกนัตลิง่ริมทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บริเวณ

หาดสวนสน หมู่ที่ 1 ต าบลแกลง อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ความยาว 520 แห่ง 1 5,916,100                    

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาพื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ 23,140,000                

โครงการวางและสนบัสนุนดา้นการผงัเมอืง 23,140,000                

วางและจดัท าผงัเมอืง 13,000,000                

งบรายจ่ายอื่น 13,000,000                

รายการระดบัที1่: การศึกษา ออกแบบวางผงัพื้นที่เฉพาะชมุชน{{LF}}แกลง 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ผงั 1 13,000,000                   

พฒันาระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง 10,140,000                

งบรายจ่ายอื่น 10,140,000                

รายการระดบัที1่: การจดัท าขอ้มูลทางกายภาพการผงัเมอืง{{LF}}ดว้ยระบบ

ภูมสิารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1:1,000 บริเวณอ าเภอเมอืงระยอง อ าเภอ

บา้นฉาง{{LF}}อ าเภอนิคมพฒันา อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั

ระยอง และพื้นที่ต่อเน่ือง รายการ 1 10,140,000                   

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 207,777,800              

โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 207,777,800              

พฒันาพื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 207,777,800              

งบลงทนุ 189,569,600              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 189,569,600                 

ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา 3,903,000                    
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รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนตามการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,903,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 185,666,600                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงระยอง งานปรบัปรุง

ระบบระบายน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 95,666,600                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาพื้นที่ชมุชนเมอืงแกลง อ าเภอแกลง แห่ง 1 90,000,000                   

งบรายจ่ายอื่น 18,208,200                

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชมุชนทุ่งควายกนิ - 

กองดนิ จงัหวดัระยอง แห่ง 1 6,069,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชมุชนมะขามคู่ จงัหวดั แห่ง 1 6,069,400                    

รายการระดบัที1่: โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมชมุชนวงัจนัทร ์จงัหวดั แห่ง 1 6,069,400                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 664,000                   

การใหบ้ริการดา้นช่างและก ากบัดูแลอาคาร 664,000                   

บริการดา้นช่าง 664,000                   

งบลงทนุ 664,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 664,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 664,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและก่อสรา้งอาคารส านกังาน และโรงเกบ็พสัดุ

 บา้นพกัขา้ราชการ โรงจอดรถ ก่อสรา้งร ัว้ คสล.และถมดนิ ฯลฯ ของ

ส านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 664,000                      

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 364,880,100              

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 364,533,400              

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 3,000,000                 

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 3,000,000                 

งบอดุหนุน 3,000,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งลานกฬีา/สนามกฬีา แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 40 

เมตร  ที่พื้นสนามมส่ีวนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั หมู่ที่ 2 บา้นหนองปลาไหล  ต าบล

หนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,000,000                    

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการน า้อยา่งบูรณาการ 95,124,000                

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ 18,308,000                

งบอดุหนุน 18,308,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,308,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและ

พฒันาแหลง่กกัเกบ็น า้ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 18,308,000                   

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้บา้นกระบกขึ้นผึ้ง หมู่ที่ 3 

ต าบลบา้นค่าย พรอ้มปรบัภูมทิศัน ์พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,380 ตารางเมตร 

ปริมาณเกบ็น า้สูงสุด 24,943 ลูกบาศกเ์มตร  เทศบาลต าบลบา้นค่าย

พฒันา อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 7,632,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุสระกกัเกบ็น า้เพือ่การอปุโภค บริโภค หมูที่ 8 บา้น

ถนนนอก ต าบลเนินฆอ้ มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 21,276 ลูกบาศก์

เมตร เทศบาลต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,760,000                    
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รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนส าหรบัใหน้ า้ลน้ผ่านคลองเหลาอยุ หมู่ที่ 3

 ต าบลหนองบวั  คนัทางกวา้ง 7 เมตร ยาว 50 เมตร ความสูงคนัทาง 2 

เมตร พรอ้มขดุลอกคลองยาว 100 เมตร  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้เตาขนมจนี หมู่ที่ 1 บา้นโขดคลอง 

ต าบลบา้นค่าย มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 10,440 ลูกบาศกเ์มตร 

เทศบาลต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 510,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกหนองน า้อายทกึ หมู่ที่ 1 บา้นโขดคลอง ต าบล

บา้นค่าย มปีริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 10,208 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาล

ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองอ่าง หมู่ที่ 1 ต าบลชากบก มปีริมาตรดนิ

ขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,316.50 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลชากบก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 488,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองตาริน หมู่ที่ 6 ต าบลชากบก มปีริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 11,196 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลชากบก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 441,000                      

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองหนิดาษ หมู่ที่ 10 ต าบลชากบก  มี

ปริมาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,456 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลชากบก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 495,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งฝายน า้ลน้ หมู่ที่ 7, 14 บา้นเนินโพธิ์ทอง ต าบล

วงัหวา้ กวา้ง 8 เมตร สนัฝายสูง 2.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 3 เมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ขดุลอกคลองเขาลอย หมู่ที่ 5 ต าบลชากบก มปีริมาตร

ดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 12,166 ลูกบาศกเ์มตร เทศบาลต าบลชากบก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 482,000                      

ก่อสรา้งและปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 76,816,000                

งบอดุหนุน 76,816,000                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,816,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้งและปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ แห่ง 1 76,816,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งประปาหมู่บา้นแบบประปาผวิดนิขนาดใหญ่ 

บริเวณที่สาธารณประโยชน ์หมู่ที่ 3 บา้นชะวกึ ต าบลนาตาขวญั ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตาขวญั แห่ง 1 3,745,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก 

 หมู่ที่ 1 บา้นธงหงส ์ต าบลกะเฉด ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,930,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิ ขนาดใหญ่ 

(หอถงัแชมเปญ) หมู่ที่ 2 บา้นสมานมติร ต าบลกะเฉด องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,596,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นจนัด ีและหมู่ที่ 6

 บา้นตะพนุทอง ต าบลกะเฉด องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเฉด อ าเภอ แห่ง 1 860,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 บา้นชากกอไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นค่าย ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  เทศบาลต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 6,929,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บา้น

คลองยายล า้ หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นค่าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้

 เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,850,000                    



38 / 108

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาแบบผวิดนิขนาดใหญ่มากบา้น

หนองกรบั (ป่าสเีสยีด) หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบวั ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั แห่ง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งประปาหมู่บา้นแบบประปาผวิดนิขนาดใหญ่ 

บา้นโขดกลาง หมู่ที่ 8 ต าบลบางบุตร(ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้  องคก์ารบริหารส่วนต าบล บางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,800,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น บริเวณถนน

สุขมุวทิฝัง่ทศิใตแ้ละถนนสุนทรภู่ ฝัง่ทศิใตถ้นนมาบใหญ่ซอย7 ฝัง่ทศิ

เหนือ และขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น ถนนแหลมยาง (ชมุชนแกลง-

แกลว้กลา้ ชมุชนสุนทรโวหาร ชมุชนหนองกระโดง ชมุชนหนองควายเขา

หกั ชมุชนหนองแตงโม และชมุชนแหลมยาง) ต าบลทางเกวยีน  เทศบาล แห่ง 1 5,154,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 6 บา้นเนินขา้วตม้  ต าบลเนินฆอ้ ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรพัยากรน า้ เทศบาลต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก

 หมู่ที่ 8 บา้นถนนนอก ต าบลเนินฆอ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากร

น า้ เทศบาลต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,950,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล (หอถงัเหลก็) 

บา้นแขมงคงม ัน่ หมู่ที่ 8 ต าบลชากโดน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลชาก

โดน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 670,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก 

ความจ ุ100 ลบ.ม. บา้นเจริญสุข หมู่ที่ 4 ที่ต ัง้ บริเวณสระน า้หนองแบน 

หมู่ที่ 7 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง (ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้)

 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั แห่ง 1 4,950,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

แบบผวิดนิขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บา้นวงัหวา้ ต าบลวงัหวา้ (ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากรน า้) องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง แห่ง 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น แบบผวิดนิขนาดใหญ่ 

หมู่ที่ 1 ต าบลกระแสบน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน า้) อ าเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง แห่ง 1 3,618,000                    

รายการระดบัที2่: ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ต าบลปลวกแดง

 เทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 5,576,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 

บา้นปากแพรก ต าบลละหาร ตามแบบมาตรฐานกรมทรยัพยากรน า้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,091,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงขยายเขตระบบจ่ายน า้ประปา  บา้นทรพัยแ์สน่

 หมู่ที่ 1 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา

นอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงขยายเขตระบบจ่ายน า้ประปา  บา้นมะเดื่อ หมู่

ที่ 2 ต าบลเขานอ้ย     อ าเภอเขาชะเมา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา

นอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงขยายเขตระบบจ่ายน า้ประปา  บา้นเขานอ้ย 

หมู่ที่ 3 ต าบลเขานอ้ย  อ าเภอเขาชะเมา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา

นอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงขยายเขตระบบจ่ายน า้ประปา บา้นคลองยาง 

หมู่ที่ 4 ต าบลเขานอ้ย  อ าเภอเขาชะเมา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา

นอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 500,000                      
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงขยายเขตระบบจ่ายน า้ประปา  บา้นตะขบ หมู่ที่

 5 ต าบลเขานอ้ย  อ าเภอเขาชะเมา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย 

อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 500,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลช าฆอ้ 

(ตามแบบมาตรฐานกรมทรยัพยากรน า้) อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 

เทศบาลต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,647,000                    

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,657,800                 

การพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 1,657,800                 

งบอดุหนุน 1,657,800                 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,657,800                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้า้นสือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชดุ 1 1,657,800                    

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลกองดนิ เทศบาลต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเนิน

สมบูรณ์ เทศบาลต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลเนินฆอ้ เทศบาลต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลบา้นนา เทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลปากน า้ประแส เทศบาลต าบลปากน า้ประแส อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัพลง

ไสว เทศบาลต าบลสุนทรภู่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบล

กระแสบน องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

อ่างทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

หนองกนัเกรา องคก์ารบริหารส่วนต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทุ่งควาย

กนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลพงัราด องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงัราด อ าเภอแกลง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขาดนิ

ชุ่มทอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        
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รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

หนิแท่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหว้ยยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นข  า

ฆอ้ ม.3 ต.ช าฆอ้ เทศบาลต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลเขาชะเมา องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขา ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เขานอ้ย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลมะขามคู่ 1 เทศบาลต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลต าบลนิคม

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

นิคมสรา้งตนเอง 9 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนานิคม อ าเภอนิคม ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชากกอไผ่

 เทศบาลต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

กระบกขึ้นผึ้ง (พระครูมนูญสาธุกจิ) เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

คอกหมู องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชาก

มะหาด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัหนอง

พะวา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นหนองกรบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัปทุมา

วาส องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัดอน

จนัทร ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเขา

หว้ยมะหาด เทศบาลต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ชมุชม

เอื้ออาทร เทศบาลต าบลพลา เทศบาลต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ส านกั

ทอ้น เทศบาลต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเนิน

กระปอก เทศบาลเมอืงบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลส านกัทอ้น (โรงเรียนบา้นคลองไผ)่ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลจอมพลเจา้พระยา เทศบาลต าบลจอมพลเจา้พระยา อ าเภอปลวก ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลต าบลบา้น

ปลวกแดง เทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

คลองกร า องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

แม่น า้คูใ้หม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลละหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ต าบลแกลงกะเฉด เทศบาลต าบลแกลง-กะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นดอน

 เทศบาลต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็น า้คอก 

เทศบาลต าบลน า้คอก อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัเขา

ส าเภาทอง เทศบาลต าบลบา้นเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวดัลุม่

มหาชยัชมุพล เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัป่า

ประดู่ เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

เมอืงมาบตาพดุ ชมุชนมาบขา่ เทศบาลเมอืงมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นธง

หงส ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัตะพง

ใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นแลง (บา้นตะเกราทอง) องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บา้นแลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นเกาะ

เสมด็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โรงเรียน

บา้นยายจ ัน่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็คลองไผ่

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นป่า

ยบุใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นพลง

ตาเอีย่ม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั ชดุ 1 30,700                        

รายการระดบัที2่: ชดุอปุกรณ์ส าหรบัหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้น

ชมุนุมใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 30,700                        

จดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 264,751,600              

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นสงัคม 29,876,300                

งบอดุหนุน 29,876,300                

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,876,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนงบประมาณเพือ่ด าเนินการ

พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว แห่ง 1 29,876,300                   

รายการระดบัที2่: ปรบัภูมทิศันก่์อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกผสมยางพารา

หาดพลา ประกอบดว้ย ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกผสมยางพารา และ

ติดต ัง้ชดุโคมไฟ พรอ้มโคมกิ่งเดี่ยว  เทศบาลต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง แห่ง 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงแหลง่กกัเกบ็น า้สระหนองออ้ หมู่ที่ 6 

ประกอบดว้ย ติดต ัง้เสาไฟฟ้าส่องสวา่ง งานเดนิระบบประปา ก่อสรา้ง

ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ ก่อสรา้งลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็

ขา้งอาคารฟิตเนส ขา้งสนามบาสเกตบอล ก่อสรา้งหอ้งน า้-หอ้งสว้ม 

ปรบัปรุงภูมทิศันส์ระหนองออ้ เทศบาลต าบลา้นค่ายพฒันา อ าเภอบา้น แห่ง 1 9,977,000                    
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที2่: พฒันาและปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยว{{LF}}สวนสมเด็จ

พระเจา้ตากสนิมหาราช ประกอบดว้ย งานซุม้ประตูทางเขา้สวนสมเด็จ

พระเจา้ตากสนิมหาราชฐาน ติดต ัง้ไฟฟ้าส่องสวา่งประติมากรรมรูป

สมเด็จพระเจา้ตากสนิทรงมา้ และก่อสรา้งลานจอดรถพื้นผวิยางพารา

แอลฟลัทต์ิกคอนกรีต และทางเดนิเทา้พรอ้มวางท่อระบายน า้เทศบาลต า แห่ง 1 9,999,300                    

การด าเนินงานตามภารกจิถา่ยโอนดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 218,871,000              

งบอดุหนุน 218,871,000              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 218,871,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัก่อสรา้ง/ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนทาง สาย 1 218,871,000                 

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง สาย รย.2041 -

 นาตาขวญั - โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ระยอง 

หมู่ที่ 4 โดยซอ่มแซมผวิจราจรที่ช ารุดเสยีหายเป็นหลมุเป็นบ่อ พรอ้มท า

การเสริมผวิจราจร (overlay) ดว้ยพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตขนาดผวิ

จราจรกวา้ง 8.00 เมตร ยาวรวม 3,595 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด

เป็นพื้นที่ผวิจราจรรวมไม่นอ้ยกวา่ 28,760 ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้

จราจรและ ติดต ัง้ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชดุ ตามแบบแปลนของทาง

ราชการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั สาย 1 9,667,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาพรา้ว - หนอง

บวัแดง หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,545 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 9,270 

ตารางเมตร ไหลท่างลงลูกรงัตามสภาพ พรอ้มติดต ัง้ป้ายโครงการ (ตาม

แบบของทางราชการก าหนด) องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาขนั อ าเภอบา้น สาย 1 6,611,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงถนนทางหลวงทอ้งถิน่ สาย รย.ถ.

47-001 คลองน า้งู - วดัใหม่ หมู่ที่ 2 ผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

ระยะทางก่อสรา้งรวมท ัง้สิ้น 1.504 กโิลเมตร จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผวิ

จราจร PARA AC หนา 0.05 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,156 เมตร 

ช่วงที่ 2 ผวิจราจร PARA AC หนา 0.05 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

384 เมตร ระยะทางรวม 1.504 กโิลเมตร คิดเป็นพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ย

กวา่ 8,856 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา อ าเภอบา้นค่าย สาย 1 6,534,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงถนนทางหลวงทอ้งถิน่ สาย รย.ถ.

47-003 วดัใหม่ - ชากบก หมู่ที่ 3 ผวิทางพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

ระยะทางก่อสรา้ง รวมท ัง้สิ้น 1.525 กโิลเมตร จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผวิ

จราจร PARA AC หนา 0.05 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร 

ช่วงที่ 2 ผวิจราจร PARA AC หนา 0.05 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

625 เมตร ระยะทางรวม 1.525 กโิลเมตร คิดเป็นพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ย

กวา่ 7,000 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา อ าเภอบา้นค่าย สาย 1 9,454,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตสายรอบ

หนองยาว รหสัสายทาง รย.ถ. 50027  หมู่ที่ 2 ต าบลกองดนิ เทศบาล

ต าบลกองดนิ ปริมาณงาน   1. ขดุรื้อดนิลูกรงัพื้นทางเดมิ กวา้ง 7 เมตร 

ยาว 1,136 เมตร หนา 0.20 เมตร มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,952 ตารางเมตร 

 2. ลงหนิคลกุช ัน้พื้นทาง กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 1,136 เมตร หนา 0.20 

เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร หนิคลกุไม่นอ้ยกวา่ 2,544 ลูกบาศกเ์มตร  3.

 ปูแอสฟสัทต์ิกคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,136 

เมตร หรือมพีื้นที่ปูแอสฟสัทต์ิกคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 6,816  ตารางเมตร 

 4. ตีเสน้จราจรดว้ย สเีทอรโ์มพลาสติกกวา้ง 0.10 เมตร พื้นที่ตีเสน้

จราจรไม่นอ้ยกวา่ 257 ตารางเมตร  5. ติดต ัง้ป้ายจราจรจ านวน 14 ป้าย 

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลกองดนิ) เทศบาลต าบลกองดนิ อ าเภอ สาย 1 4,974,000                    
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รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.52006 สายเขาตลาด-วงัโพรง หมู่ที่ 1,4,6 

ต าบลพลงตาเอีย่ม  อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ขนาด 6.00 เมตร ยาว

 2,737 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มไีหลท่าง หรือมพีื้นที่แอสฟลัทต์ิกคอ

นกรีตไม่นอ้ยกวา่ 16,422 ตารางเมตร (ตามแบบกรมทางหลวงชนบท) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง สาย 1 9,632,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.52010 สายศรีโสภณ-วงัโพรง หมู่ที่ 4 ต าบลพลงตา

เอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ขนาด 6.00 เมตร ยาว 660 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไม่มไีหลท่าง หรือมพีื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 3,960 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์ สาย 1 2,561,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

เป็นผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต สายทางเขา้วดัมาบขา่ หมู่ที่ 5 

ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง - ปรบัปรุงถนนผวิจราจร

กวา้งเฉลีย่ 10.00-14.50 เมตร ความยาว 485.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ

มพีื้นที่พาราแอสฟลัทต์ิกไม่นอ้ยกวา่ 5,690 ตารางเมตร (ตามแบบ

เทศบาลต าบลมาบขา่พฒันา) เทศบาลต าบลมาบขา่พฒันา อ าเภอนิคม สาย 1 2,999,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตสายสีแ่ยกมาบขา่ -

 โคง้แป๊ะสุน หมู่ที1่ ต าบลบา้นเพ ผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต กวา้ง 6

 เมตร พรอ้มไหลท่างกวา้ง ขา้งละ 1.50-1.90 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

รวม 3 ช่วง หรือมพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 24,500 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลบา้นเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สาย 1 9,970,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคลองตน้กลว้ย-

เตา้ปูนหาย บา้นสมานมติร หมู่ที่ 2 ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 

865.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,190.00 ตร.ม. 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สาย 1 4,200,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มติดต ัง้ชดุโคม

ไฟสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยว ถนนสายสีก่ ัก๊ – ตะเคียนทอง (ถนนสาย

เทศบาล 6 ซอย 11) หมู่ที่  6 ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 

โดยท าการ  1.ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

10,200.00  ตารางเมตร พรอ้มตีเสน้จราจร  2.ก่อสรา้งไฟส่องสวา่ง 

ความสูงจากดวงโคมถงึพื้น 9.00 เมตร ติดต ัง้แบบกิ่งเดี่ยวดา้นเดยีว 

จ านวน 50 ตน้ พรอ้มหมอ้แปลง รายละเอยีดตามแบบเทศบาลต าบลพลา สาย 1 9,800,000                    

รายการระดบัที2่: ติดต ัง้ชดุโคมไฟสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยว ถนนสายทาง

หลวงทอ้งถิน่ หมายเลข รย.3037 (พลา - กม.16) หมู่ที่ 2 ต าบลพลา 

อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง โดยท าการ                                   

     - ก่อสรา้งไฟส่องสวา่ง  ความสูงจากดวงโคมถงึพื้น 9.00 เมตร 

ติดต ัง้แบบกิ่งเดี่ยวดา้นเดยีว  จ านวน 105 ตน้ พรอ้มหมอ้แปลง 

รายละเอยีดตามแบบเทศบาลต าบลพลา เทศบาลต าบลพลา อ าเภอบา้น สาย 1 5,100,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัคลอง

มงคล (รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.34-087) หมู่ที่ 1 ต าบลชากบก ขนาด

ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ถนนคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 6,480 ตารางเมตร พรอ้มติดต ัง้ป้าย

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ (ตามแบบของทางราชการ) เทศบาลต าบลชากบก สาย 1 3,330,000                    
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รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายมาบตา

รอด - คลองมะง ัว่ (รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.34-021) หมู่ที่ 7 ต าบล

ชากบก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 885 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ถนนคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 5,310 ตารางเมตร พรอ้ม

ติดต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ (ตามแบบของทางราชการ) เทศบาล สาย 1 2,720,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัสายทาง รย.ถ. 

46034 สายเขาหวาย - หา้รอ้ยไร่ หมู่ที่ 7 ต าบลบางบุตร ขนาดกวา้ง 6.00

 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผวิจราจรคอนกรีต

ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร (ตามแบบของทางราชการ) องคก์าร

บริหารส่วนต าบล บางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สาย 1 4,340,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัสายทาง รย.ถ. 

46040 สายหว้ยยาง - ซอยตน้นุ่น หมู่ที่ 11 ต าบลบางบุตร ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 1,275 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผวิจราจร

คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 7,650 ตารางเมตร (ตามแบบของทางราชการ) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สาย 1 5,550,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.14002 ถนนเทศบาล 2 สายวดัไผ่ลอ้ม หมู่ที่ 1 

ถงึบา้นคลองน า้งู หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นค่าย ช่วงที่ 1 กวา้ง 10.50 เมตร ยาว

 65 เมตร ช่วงที่ 2 กวา้ง 7.30 เมตร ยาว 55 เมตร ช่วงที่ 3 กวา้ง 5.50 

เมตร ยาว 273 เมตร ช่วงที่ 4 กวา้ง 6 เมตร ยาว 120 เมตร ช่วงที่ 5 

กวา้ง 7.30 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 6 กวา้ง 11 เมตร ยาว 215 เมตร 

ช่วงที่ 7 กวา้ง 10 เมตร ยาว 267 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 1,045 

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 8,705 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร  สาย 1 2,717,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่  รย.ถ14003 ถนนเทศบาล 3 สายโรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม 

ถงึหนา้ธนาคารทหารไทย หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นค่าย กวา้ง 6.50 เมตร หรือ

มพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,470 ตารางเมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 380 เมตร หนา 

0.05 เมตร เทศบาลต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สาย 1 778,000                      

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.59055 สายมาบพวา - เขาหนิแท่น หมู่ที่ 4, 7, 

11, 14 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 24,000 ตารางเมตร ไหล่

ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง สาย 1 9,900,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสัทางหลวง

ทอ้งถิน่ รย.ถ 16-001 ถนนสายแหลมเหยีง - บุญสมัพนัธ ์หมู่ที่ 8 ต าบล

บา้นนา ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด

เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 5,760 ตารางเมตร ไหลท่างลง

หนิคลกุ  กวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร เทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอแก สาย 1 4,677,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งผวิทางคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายมาบฆอ้

 - หว้งจนัทร ์หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นนา ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 

12,000.00 ตารางเมตร ไหลท่างลงหนิคลกุ  กวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร

 เทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 9,666,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่

รย.ถ36-016 สายสนัติสุข-หนองจรเข ้หมู่ที่ 2  ต าบลชมุแสง

กวา้ง 6 เมตร ยาว 735 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

หรือมพีื้นที่แอสฟลัทต์ิกคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 5,145 ตารางเมตร  สาย 1 2,718,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟสัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่

รย.ถ36-010 สายศรีโสภณ-วงัโพลง หมู่ที่ 7 ต าบลชมุแสง 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 789 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ไหลท่างแอสฟลัทต์ิกคอนกรีตกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หรือมพีื้นที่แอสฟลัทต์ิกคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 6,312 ตารางเมตร  สาย 1 3,311,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนก

รีต ถนนสายหนองกะลา 1 รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ 25-002 หมู่ที่ 3 

และ 6 ด าเนินการ 2 ช่วงหนา 0.05 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร ความยาวรวม

 3,910.00 เมตร พื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 23,460.00 ตารางเมตร เทศบาล

ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง สาย 1 9,818,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัต์

คอนกรีต สายศรีประชา - เนินไมห้อม หมู่ที่ 1,8 ต าบลช าฆอ้ กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 2,730.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผวิจราจรไม่

นอ้ยกวา่ 16,380.00 ตารางเมตร เทศบาลต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา สาย 1 6,409,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตค์อนกรีต สาย

หนองมน - คลองป่าไม ้หมู่ที่  6 ต าบลช าฆอ้ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 

2,580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 

15,480.00 ตารางเมตร เทศบาลต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั สาย 1 7,376,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิปูพาราแอสฟลัทค์อนกรีต 

(โดยวธิ ีPavement - Place Recycling) สายทาง รย. 2035 หนองกรบั

 - โรงน า้ตาล ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3 เชือ่มหมู่ที่ 8 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 902.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมพีื้นที่ผวิปูพาราแอสฟลัทค์อนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 7,216.00 

ตารางเมตร (ตามแบบของอบต.หนองบวั) องคก์ารบริหารส่วนต าบล สาย 1 5,430,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอลฟลัทต์ิกคอนกรีต สายเนินสมบูรณ์-

บา้นอ่าง (สายบา้นอ่าง-พงัราด หมู่ 2 บา้นเนินสมบูรณ์ ต.คลองปูน

เชือ่มต่อ หมู่ 4 ต.พงัราด (ต่อจากของเดมิ) เปลีย่นชือ่ตอนขึ้นทะเบยีน

ทางหลวงทอ้งถิน่) อ.แกลง จ.ระยอง กวา้ง 6 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 

0.05 เมตร มพีื้นที่ผวิลาดยางแบบแอสฟลัทค์อนกรีตไม่นอ้ย กวา่ 4,298 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดั สาย 1 2,823,000                    

รายการระดบัที2่: โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแบบผวิเรียบ (แคปซลี) 

เป็นพาราแอสฟลัตค์อนกรีต สายอ่างทอง-วงัลา่ง หมู่ที่ 4 ต าบลชากโดน 

ปูผวิพาราแอสฟลัตค์อนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 813 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผวิจราจรพาราแอสฟลัตค์อนกรีตไม่นอ้ย

กวา่ 4,065 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ชากโดน องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 2,080,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.42-015 สายสามแยกประแสร-์เขาจกุ หมู่ที่ 2,10 

ต าบลทุ่งควายกนิ  กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่

ทางขา้งละ 1.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,600 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 9,967,000                    

รายการระดบัที2่: ซอ่มสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.42-016  สายเขาจกุ-โพธิ์ไทร หมู่ที่ 7,8 ต าบลทุ่ง

ควายกนิ  กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้ง

ละ 1.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 19,200 ตารางเมตร องคก์าร

บริหารส่วนต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สาย 1 9,980,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอย

บา้นค่ายออกซอยหลงัวดัสรีะมนั รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ67-010 

บา้นสรีะมนั หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยทบัมอญ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,235 

เมตร ผวิจราจรหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 11,175 

ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั สาย 1 9,992,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต  สายซอย

ทรพัยส์มบูรณ์  รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ67-011 บา้นสรีะมนั หมู่ที่ 4 

ต าบลหว้ยทบัมอญ  กวา้ง 6.00 เมตร ยาว  2,815  เมตร  ผวิจราจรหนา

  0.05  เมตร  รวมพื้นที่ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่  16,890  ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง สาย 1 9,987,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งถนนแอสฟสัติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

 รย.ถ 31-003 สายเขาไผ่ - เขาสงิโต  บา้นเขานอ้ยย หมู่ที่ 3 ต าบลเขา

นอ้ย อ าเภอเขาชะเมา กวา้ง 7 เมตรรวมไหล ่ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05

 เมตร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง สาย 1 4,000,000                    

รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต 

(โดยวธิ ีPavement In Place Recycling) รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ

59-017 ถนนหนองแบน-เนินโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4, 7 จ านวน 2 ช่วง มพีื้นที่

รวมไม่นอ้ยกวา่ 14,280 ตารางเมตร ไม่มไีหลท่าง องคก์ารบริหารส่วน สาย 1 9,800,000                    

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 6,012,300                 

งบอดุหนุน 6,012,300                 

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,502,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันา หลงั 1 5,502,300                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 คน 

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51 - 80 

คน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นชากมะหาด สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,470,000                    

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 คน

 ตอกเสาเขม็ หลงั 1 3,032,300                    

รายการระดบัที3่: ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 81 - 100 

คน (ตอกเสาเขม็) ส าหรบัศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดับงึตน้ชนั 

สงักดัเทศบาลต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,032,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 510,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริม

การเรียนรูเ้ด็กปฐมวยั ทอ้งถิน่ไทย ผ่านการเลน่ แห่ง 1 510,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปญัญา ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

ทุ่งควายกนิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปญัญา ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

วดัเนินหยอ่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งสนามเด็กเลน่สรา้งปญัญา ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

บา้นหนองคอกหมู องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย แห่ง 1 170,000                      

การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาแหลง่น า้ 9,992,000                 

งบอดุหนุน 9,992,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 9,992,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ย แห่ง 1 9,992,000                    
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รายการระดบัที2่: ปรบัปรุงซอ่มแซมสถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าหนองมะปริง 

(เพือ่ขยายเขตวางท่อส่งน า้เพือ่การเกษตร) ถนนสายคลองขดุ - ตาโรง 

และตาโรง - ชะวกึ หมู่ที่ 2,3 ต าบลนาตาขวญั องคก์ารบริหารส่วนต าบล.

นาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 9,992,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 346,700                   

ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 346,700                   

พฒันาและเพิม่ศกัยภาพการบริหารหน่วยงาน 163,500                   

งบลงทนุ 163,500                   

ครุภณัฑ์ 163,500                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 147,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 6 102,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 10 45,000                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 16,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบนัทกึเสยีง ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 16,500                        

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 183,200                   

งบลงทนุ 183,200                   

ครุภณัฑ์ 183,200                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 183,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 64,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรือ LED ขาวด า 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 5 45,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรือ LED ส ี 

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 15,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมจดัการส านกังาน ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 4 44,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตัิการส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอร ์

และเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แบบสทิธกิารใชง้านประเภทติดต ัง้มาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มลีขิสทิธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ส านกังานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 4 15,200                        

กระทรวงยตุธิรรม 207,057,400               

ส านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 23,193,500                

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 23,193,500                

สนบัสนุนการบริหารจดัการหน่วยงานในสงักดัและใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นงาน

ยตุธิรรม 23,193,500                

การอ านวยการดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดั 23,193,500                

งบลงทนุ 23,193,500                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,193,500                   
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ค่าก่อสรา้งอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,619,400                   

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวงยตุิธรรม จงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 21,619,400                   

ค่าควบคุมงาน 1,574,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารบูรณาการของกระทรวง

ยตุิธรรม จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,574,100                    

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 4,635,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 4,635,500                 

เดก็ เยาวชนและผูเ้ยาวไ์ดร้บัการคุม้ครองดูแล 30,200                     

สบืเสาะและจดัท ารายงานเสนอศาล 30,200                     

งบลงทนุ 30,200                     

ครุภณัฑ์ 30,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 15,800                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบที่1  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 15,800                        

ครุภณัฑก์ารเกษตร 14,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัม๊น า้อตัโนมตัิ  สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 14,400                        

เดก็และเยาวชนไดร้บัการพฒันาพฤตนิิสยั 4,605,300                 

พฒันาพฤตนิิสยัเดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมโดยการจดัการศึกษาสายสามญั 4,605,300                 

งบลงทนุ 4,605,300                 

ครุภณัฑ์ 265,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 72,800                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์  18 ช่อง ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 16,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัดบัเพลงิ ขนาด 15 ปอนด ์ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ถงั 10 20,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมดูดอากาศ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1

 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 6 10,800                        

รายการระดบัที1่: พดัลมตัง้พื้น 16 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 10 23,000                        

รายการระดบัที1่: พดัลมอตุสาหกรรม 20 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระอ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ตวั 1 3,000                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 154,900                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่อาหาร  ขนาด 45 คิวบกิฟตุ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ตู ้ 1 66,000                        

รายการระดบัที1่: เตาแกส๊   ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เตา 2 19,800                        

รายการระดบัที1่: กระติกน า้รอ้น ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 1,100                         

รายการระดบัที1่: ถงัตม้น า้รอ้นไฟฟ้า 14 ลติร ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ถงั 2 18,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้วแกส๊ ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้หุงขา้วชนิดไฟฟ้า 10 ลติร ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ใบ 2 12,000                        
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รายการระดบัที1่: ถงัน า้คูเลอรส์แตนเลส 2 กอ๊ก ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ถงั 5 25,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 24,400                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160 พกิเซล ขนาด 50 น้ิว ศูนยฝึ์กและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 24,400                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 7,700                         

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบตัง้พื้น  ศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 7,700                         

ครุภณัฑโ์รงงาน 5,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องเจยีร/ตดั ขนาด 5 น้ิว ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 5,500                         

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,340,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,340,000                    

รายการระดบัที1่: งานปรบัปรุงเขตพื้นที่ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน 

เขต 1 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวดัระยอง  ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง งาน 1 4,340,000                    

กรมราชทณัฑ์ 179,228,400              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 2,314,900                 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดสู่ีสงัคม 2,314,900                 

พฒันาศกัยภาพผูต้อ้งขงัโดยใหก้ารศึกษาและเตรียมความพรอ้มก่อนปลอ่ย 2,314,900                 

งบลงทนุ 2,314,900                 

ครุภณัฑ์ 507,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 507,600                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการศึกษาวชิาชพีผูต้อ้งขงั  

เรือนจ ากลางระยอง  ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 507,600                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,807,300                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,807,300                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งร ัว้ตาขา่ยเรือนจ าโครงสรา้งเบา ทณัฑสถานเปิด

หว้ยโป่ง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,807,300                    

แผนงานยทุธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ

ภาครฐั 176,913,500              

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงเรือนจ าเพือ่เสริมความม ัน่คงในการควบคุม 176,913,500              

ก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเสริมความม ัน่คงในการควบคุม 176,913,500              

งบลงทนุ 176,913,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 176,913,500                 

ค่าควบคุมงาน 3,572,100                    

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเรือนจ าจงัหวดัระยอง พรอ้ม

สิง่ก่อสรา้งประกอบ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,572,100                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 65,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงทณัฑสถานเปิดหว้ยโป่ง  ต าบลเนินพระ อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 65,500                        

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 173,275,900                 

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเรือนจ าจงัหวดัระยอง พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 173,275,900                 

กระทรวงแรงงาน 16,610,000                
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กรมการจดัหางาน 2,040,000                 

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1,915,900                 

โครงการส่งเสริมการมงีานท าเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1,915,900                 

การใหบ้ริการจดัหางานและแนะแนวอาชพีในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1,915,900                 

งบด าเนินงาน 1,915,900                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,915,900                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 0 48,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากร 0 7,200                         

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 39,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 86,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 210,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าเตน้ท์ 0 210,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ คน 0 622,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ปฏบิตัิงาน คน 0 180,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัสถานที/่จดันดัพบ ครัง้ 0 442,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 551,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจดัท าแผ่นพบั/โปสเตอร/์นิทรรศการ 0 551,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 107,400                      

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 107,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 0 7,500                         

รายการระดบัที1่: เงนิรางวลัต ารวจ 0 16,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 88,600                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 46,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 85,000                        

แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 124,100                   

โครงการขยายโอกาสการมงีานท าใหผู้สู้งอายุ 124,100                   

ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 74,200                     

งบด าเนินงาน 74,200                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 74,200                        

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 1,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม คน 0 66,200                        

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป คน 0 66,200                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 2,200                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 4,800                         

ส่งเสริมการมงีานท าของผูสู้งอายุ 49,900                     

งบด าเนินงาน 49,900                     

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 49,900                        

รายการระดบัที1่: เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 0 5,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 0 30,900                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 6,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 8,000                         

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 14,570,000                

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 14,570,000                

โครงการพฒันาทกัษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 14,570,000                

พฒันาทกัษะก าลงัแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 14,570,000                

งบลงทนุ 14,570,000                
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ครุภณัฑ์ 14,570,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 14,570,000                   

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัอากาศแบบ SGREW TYPE ต าบลมาบตาพดุ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 650,000                      

รายการระดบัที1่: รถยกเครื่องยนตด์เีซล ขนาด 1.5 ตนั ต าบลมาบตาพดุ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 700,000                      

รายการระดบัที1่: รถยกไฟฟ้า แบบนัง่ขบั ขนาด 1.5 ตนั ต าบลมาบตาพดุ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่อง CNC CMM (เครื่องมอืวดัแบบ 3 แกนอตัโนมตั)ิ 

ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่อง CNC Lathe 4 แกน ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 7,500,000                    

กระทรวงวฒันธรรม 15,677,800                

ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 15,677,800                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 15,677,800                

นโยบาย แผนดา้นศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรมไดร้บัการบริหารจดัการ 182,400                   

จดัท านโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏบิตั ิบริหารจดัการและบูรณาการงานดา้น

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 182,400                   

งบลงทนุ 182,400                   

ครุภณัฑ์ 182,400                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 129,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง 

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 4 22,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ส  านกังาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตวั 2 4,600                         

รายการระดบัที1่: รถเขน็อเนกประสงค ์ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: พดัลม แบบตัง้พื้น ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 น้ิว 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 3 5,100                         

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 9,400                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 9,400                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 43,300                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) ระดบัความละเอยีด

จอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 32 น้ิว ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 10,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล DSL-R ความละเอยีดไม่

นอ้ยกวา่ 24 ลา้นพกิเซลพรอ้มเลนสถ์า่ยภาพ   ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 33,000                        

การปฏบิตังิานพธิศีพทีไ่ดร้บัพระราชทาน ตามพระราโชบาย 15,495,400                

การปฏบิตังิานเกี่ยวกบัพธิกีารศพทีไ่ดร้บัพระราชทานท ัง้ในพื้นทีก่รุงเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดัท ัว่ประเทศ 15,495,400                

งบลงทนุ 15,495,400                

ครุภณัฑ์ 15,495,400                   
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ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 15,495,400                   

รายการระดบัที1่: โกศแปดเหลีย่ม ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง องค์ 3 450,000                      

รายการระดบัที1่: โกศโถ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง องค์ 3 450,000                      

รายการระดบัที1่: หบีทองทบึ (พรอ้มฐานรอง 2 ชัน้) ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หบี 3 2,400,000                    

รายการระดบัที1่: หบีทองลายสลกั (พรอ้มฐานรอง 2 ชัน้) ส านกังาน

วฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หบี 3 2,700,000                    

รายการระดบัที1่: หบีลายกา้นแยง่ (พรอ้มฐานรอง) ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หบี 3 1,650,000                    

รายการระดบัที1่: หบีเชงิชาย (พรอ้มฐานรอง) ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หบี 3 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชัน้รองโกศ 2 ชัน้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 6 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: โกศรองใน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 6 900,000                      

รายการระดบัที1่: ฐานจติกาธาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: ฉตัรเบญจาพรอ้มฐานปกั ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตน้ 30 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เสลีย่งพระ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง องค์ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: เสลีย่งโกศ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง องค์ 2 300,000                      

รายการระดบัที1่: ฉากบงัศพส าหรบัศพโกศ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง พบั 18 270,000                      

รายการระดบัที1่: ฉากบงัศพส าหรบัศพหบี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง พบั 18 270,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟส าหรบัเชญิเพลงิพระราชทาน ส านกังานวฒันธรรม

จงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 6 30,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้น า้หลวง ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 6 30,000                        

รายการระดบัที1่: พานใส่เครื่องขมาศพ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง 

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 12 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องบูชากระบะมกุ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 6 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องทองนอ้ย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 6 42,000                        

รายการระดบัที1่: ท่อนฟืน (20 ท่อน/ชดุ) ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง

  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 6 48,000                        

รายการระดบัที1่: ตูพ้ระธรรมลายรดน า้ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง 

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 3 144,000                      

รายการระดบัที1่: พดัยศสมณศกัดิ์ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ดา้ม 3 105,000                      

รายการระดบัที1่: พดัพระพธิธีรรม  (สเีหลอืง สแีดง  สนี า้เงนิ และสเีขยีว) 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 3 60,000                        

รายการระดบัที1่: กลองชนะแดง พรอ้มไมต้ี ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 20 70,000                        
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รายการระดบัที1่: สปัทนแดง ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ดา้ม 4 16,000                        

รายการระดบัที1่: หมอ้น า้ตอกลาย ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ใบ 4 32,000                        

รายการระดบัที1่: พานกลบีบวั ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัระยอง  ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 4 14,400                        

กระทรวงศึกษาธิการ 932,396,040               

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 215,479,000              

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 30,920,000                

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 30,920,000                

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัปฐมวยั 10,388,600                

งบอดุหนุน 10,388,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,388,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 10,388,600                   

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 20,531,400                

งบอดุหนุน 20,531,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,531,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 0 20,531,400                   

แผนงานยทุธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 545,900                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 545,900                   

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค 545,900                   

งบลงทนุ 545,900                   

ครุภณัฑ์ 545,900                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 464,300                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง   ต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 8,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 2 บาน  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง

   ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 10 55,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็  แบบ 4 ลิ้นชกั  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ระยอง   ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 8 63,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสาร แบบตดัตรง ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น

 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง   ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่ แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เลม่มอืโยก  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง   ต าบลเชงิเนิน 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ีส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง   ต าบลเชงิ

เนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง   ต าบลเชงิ

เนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 47,000                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 22,400                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ระยอง   ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 9,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดั

ระยอง   ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 59,200                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ  ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง

   ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล ขนาด 55 น้ิว ส านกังาน

ศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง   ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 39,200                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 833,900                   

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 12,200                     

การสรา้งและพฒันาเครือขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 12,200                     

งบลงทนุ 12,200                     

ครุภณัฑ์ 12,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 12,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 

แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัระยอง ต าบลเชงิเนิน 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 7,900                         

ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 821,700                   

จดัการศึกษานอกระบบ 821,700                   

งบลงทนุ 821,700                   

ครุภณัฑ์ 821,700                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 821,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 สถาบนัพฒันา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก ต าบลตะพง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 7 154,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก

 ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 44,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรือ LED ส ี

สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก

 ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 30,000                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารท ัว่ไป สถาบนัพฒันา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก ต าบลตะพง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 6,400                         

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ส านกังาน กศน.

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน กศน.จงัหวดัระยอง ต าบล

เนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 88,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 

ส านกังาน กศน.จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 7 112,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล 

ส านกังาน กศน.จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 2 44,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  

แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี ส านกังาน กศน.จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือ LED ส ีชนิด Network แบบที่ 1

 (18 หนา้/นาท)ี ส านกังาน กศน.จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มติดต ัง้ถงั

หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) ส านกังาน กศน.จงัหวดัระยอง ต าบลเนิน

พระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: สแกนเนอร ์ส าหรบังานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 

แบบที่ 1 ส านกังาน กศน.จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านกังาน กศน.จงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 5,800                         

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 183,179,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 183,179,200              

จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 23,944,600                

งบอดุหนุน 23,944,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 23,944,600                   

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 3,328,200                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 4,144,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 16,472,100                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 159,234,600              

งบอดุหนุน 159,234,600              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 159,234,600                 

รายการระดบัที1่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 0 135,845,100                 

รายการระดบัที1่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 0 7,780,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 4,513,600                    

รายการระดบัที1่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 4,306,600                    

รายการระดบัที1่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 0 6,789,000                    

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 509,559,440              

แผนงานยทุธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 980,000                   

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการศึกษาทีย่ ัง่ยนื 980,000                   

ขบัเคลือ่นการพฒันาพื้นทีน่วตักรรมการศึกษา 980,000                   

งบอดุหนุน 980,000                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 980,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยัส าหรบัพื้นที่นวตักรรมการศึกษา 0 980,000                      

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นฉางกาญจนกลุ

วทิยา ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นค่าย ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนวงัจนัทรว์ทิยา ต าบล

ชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนสุนทรภู่พทิยา ต าบล

กร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นสมานมติร ต าบล

กะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 30,000                        
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รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนวดัท่าเรือ ต าบลแกลง

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นพยูน ต าบลบา้น

ฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนวดับา้นเก่า ต าบลตา

ขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนวดัตาขนั ต าบลตาขนั

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นท่าเสา ต าบล

หนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นมาบตอง ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนชมุชนบริษทัน า้ตาล

ตะวนัออก ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 

จงัหวดัระยอง 8 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นหมอมุ่ย ต าบล

ละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนวดัสุขไพรวนั ต าบล

กองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนวดัถนนกะเพรา ต าบล

เนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นท่าล  าบดิ ต าบล

บา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบล

ชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นคลองบางบ่อ 

ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นมาบชา้งนอน 

ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนบา้นน า้กร่อย ต าบล

หว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: เงนิอดุหนุนเพือ่การวจิยั โรงเรียนระยองวทิยาคม

ปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 0 50,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 195,575,240              

ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 980,160                   

การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา 980,160                   

งบลงทนุ 980,160                   

ครุภณัฑ์ 980,160                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 980,160                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวดั

เกาะ ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

มาบตอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 30 44,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หมอมุ่ย ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 27 39,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หนองคุย ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 16 23,680                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบา้น

หว้งหนิ ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 34 50,320                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองระก า ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเกาะ ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัประชมุมติรบ ารุง ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองน า้แดง ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองไร่ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเกาะกลอย ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินเสาธง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๑๐๘ (บา้นส านกัทอง) ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัหนองกนัเกรา ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองไทร ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินหยอ่ง ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นชงโค ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 59,800                        

ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 161,548,540              

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัโรงเรียน

ปกติ 124,384,500              

งบลงทนุ 124,384,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 124,384,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,745,400                   

รายการระดบัที1่: สปช.303/28 (ปี 2539) โรงเรียนวดัประชมุมติรบ ารุง 

ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง หลงั 1 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นคลองยายเมอืง ต าบลบาง

บุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: สปช.303/28 (ปี 2539) โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม ต าบลบา้นค่าย

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 4,735,000                    

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนวดับา้นดอน ต าบลเชงิเนิน

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 205/26 โรงเรียนบา้นยายจ ัน่ ต าบลส านกัทอง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 751,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 205/26 โรงเรียนวดัเขาส าเภาทอง ต าบลเพ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 751,000                      
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รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั โรงเรียนวดับา้นฉาง ต าบลบา้น

ฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 3

 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 207 โรงเรียนบา้นสมานมติร ต าบลกะเฉด 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 948,100                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 205/26 โรงเรียนวดัท่าเรือ ต าบลแกลง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 751,000                      

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 204/61 (ฝ) โรงเรียนวดัหนองกระบอก ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 1,652,000                    

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนบา้นท่าเสา ต าบลหนองบวั

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนบา้นยบุตาเหน่ง ต าบลป่า

ยบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนวดัพลงชา้งเผอืก ต าบล

ทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนวดัสุขไพรวนั ต าบลกอง

ดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนชมุชนวดัตะเคียนงาม 

ต าบลปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนวดัหนองกนัเกรา ต าบล

ทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนบา้นยางเอน ต าบลหว้ย

ทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนบา้นสองพีน่อ้ง ต าบลสอง

สลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนบา้นเนินหยอ่ง ต าบลวงั

หวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: สปช.301/26 (ปี 2539) โรงเรียนบา้นดอนส าราญ ต าบล

ทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,566,600                   

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช.105/29 ปรบัปรุง อาคารเรียน 2 ชัน้ 8 

หอ้งเรียน (ชัน้ลา่ง 4 หอ้ง ช ัน้บน 4 หอ้ง) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.

ระยอง 5 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หลงั 1 5,402,000                    

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

หอ้งเรียน ใตถ้นุโลง่ บนัไดขึ้น 2 ขา้ง โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 10

 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง หลงั 1 4,028,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช.105/29 ปรบัปรุง อาคารเรียน 2 ชัน้ 12

 หอ้งเรียน (ชัน้ลา่ง 6 หอ้ง ช ัน้บน 6 หอ้ง) โรงเรียนชมุชนนิคมสรา้งตนเอง 

จ.ระยอง 7 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง หลงั 1 7,188,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นมาบ

ป่าหวาย ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 4,225,000                    

รายการระดบัที1่: สปช.104/26 อาคารเรียน 4 หอ้งเรียน (ใตถ้นุโลง่) 

โรงเรียนวดัทุ่งควายกนิ ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,697,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 หอ้งเรียน โรงเรียนบา้นยาง

งาม ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,041,000                    

รายการระดบัที1่: สปช.104/26 อาคารเรียน 4 หอ้งเรียน (ใตถ้นุโลง่) 

โรงเรียนบา้นเนินสุขส ารอง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,697,000                    
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รายการระดบัที1่: สปช.101/26 อาคารเรียน 3 หอ้งเรียน 1 หอ้งธุรการ (ใต ้

ถนุโลง่) โรงเรียนบา้นดอนส าราญ ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดั หลงั 1 2,304,000                    

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

หว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 10,128,000                   

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

ชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง หลงั 1 16,395,800                   

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

มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,529,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนชมุชนวดักลางกร า่ 

ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,529,400                    

รายการระดบัที1่: อาคารเรียน สปช.105/29 ปรบัปรุง อาคารเรียน 2 ชัน้ 8 

หอ้งเรียน (ชัน้ลา่ง 4 หอ้ง ช ัน้บน 4 หอ้ง) โรงเรียนวดัสุขไพรวนั ต าบลกอง

ดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 5,402,000                    

ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,045,600                    

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอลมาตรฐาน FIBA โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเอง จ.ระยอง 8 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเอง จ.ระยอง 8 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 159,100                      

รายการระดบัที1่: สนามบาสเกต็บอลมาตรฐาน FIBA โรงเรียนวดัพลา 

ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 421,700                      

รายการระดบัที1่: สนามฟตุบอล ฟ.1/42 โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม ต าบลบา้นค่าย

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 884,000                      

รายการระดบัที1่: ลานกฬีาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบา้น

ยางงาม ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 159,100                      

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,031,600                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพยูน ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั แห่ง 1 455,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นบงึตาตา้ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัประชมุมติรบ ารุง ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง แห่ง 1 995,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นไร่จนัด ีต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั แห่ง 1 434,500                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 1 ต าบลนิคมพฒันา 

อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 140,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาส าเภาทอง ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 175,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหว้ยโป่ง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 607,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตะเคียนทอง ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 379,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นตะพนุทอง ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 153,200                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าเสา ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั แห่ง 1 212,900                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 3 ต าบลมะขามคู่ 

อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 333,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัตาขนั ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย แห่ง 1 414,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองระก า ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา แห่ง 1 73,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั แห่ง 1 627,800                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดับา้นเก่า ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 284,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัทบัมา ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 111,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองไร่ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง แห่ง 1 158,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัหนองคอกหมู ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย แห่ง 1 171,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัป่ายบุ ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั แห่ง 1 354,400                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเขาส ารอง ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 67,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนวดัตะเคียนงาม ต าบลปากน า้กระแส อ าเภอแก แห่ง 1 350,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัวงัหวา้ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 343,900                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นท่าล  าบดิ ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัมงคลวุฒาวาส ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง แห่ง 1 75,600                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัจ ารุง ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 52,900                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางเอน ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัคงคาวราราม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 210,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นมะเดื่อ ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสุขไพรวนั ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 300,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั แห่ง 1 226,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นพลงตาเอีย่ม ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร์ แห่ง 1 159,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นชมุแสง ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั แห่ง 1 140,000                      
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นหนองคุย ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 51,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นทุ่งเค็ด ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัสนัติวนั ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 68,500                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นศรีประชา ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัหนองกะพอ้ ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง แห่ง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นคลองบางบ่อ ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร์ แห่ง 1 170,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวดัเกาะลอย ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 118,600                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 79,100                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นสรีะมนั ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา แห่ง 1 51,200                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนชมุชนบา้นวงัจนัทน ์ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์ แห่ง 1 127,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 13,995,300                   

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 6 ที/่49 โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองจงัหวดัระยอง 4 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 506,200                      

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนชาย 6 ที/่49 โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองจงัหวดัระยอง 4 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 640,500                      

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนวดัหนองพะวา ต าบล

บางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,988,000                    

รายการระดบัที1่: โรงฝึกงาน 204/27 โรงเรียนชมุชนวดัทบัมา ต าบลทบัมา 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 5,421,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัเกบ็ ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนวดัตาขนั ต าบลตาขนั อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 277,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

มาบตอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 266,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

ตาขนั ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 415,900                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

คลองน า้แดง ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 172,200                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนบา้น

คลองน า้แดง ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 434,300                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนวดั

บา้นเก่า ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 364,500                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนชมุชนวดั

หนองคอกหมู ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 620,000                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเขม็) โรงเรียนวดัหว้ง

หนิ ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 451,000                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ กวา้ง 3.00 เมตร 

โรงเรียนบา้นมาบตอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 200,400                      

รายการระดบัที1่: ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผวิถนนเดมิ กวา้ง 4.00 เมตร 

โรงเรียนวดัแกลงบน ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 849,500                      
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รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนวดัคงคาว

ราราม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 387,800                      

การจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรียนปกติ 28,389,680                

งบลงทนุ 28,389,680                

ครุภณัฑ์ 28,389,680                   

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,444,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องขดัพื้น โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแก

ลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 ต าบลพนานิคม 

อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัธงหงส ์ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 20,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เลม่แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ

เขา้เลม่มอืโยก โรงเรียนวดัชากลูกหญา้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 20,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 15 ลติร โรงเรียนวดัสมอโพรง ต าบล

ชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนวดัท่ากง ต าบลพงั

ราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลติร โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลวงั

หวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 10 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดับา้นเก่า ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย เครื่อง 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัตาขนั ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอ เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 10 ต าบลแม่น า้

คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นแม่น า้คู ้ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 30 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นพลงตาเอีย่ม ต าบลพลงตาเอีย่ม 

อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นเนินสุขส ารอง ต าบลทุ่งควายกนิ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล (ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 20 แผ่น/นาท ีโรงเรียนบา้นคลองน า้แดง ต าบลหนองไร่ อ าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น 

โรงเรียนวดัจ ารุง ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นยบุตาเหน่ง ต าบลป่ายบุใน 

อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นคลองป่าไม ้ต าบลกระแสบน

 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนวดับุนนาค ต าบลชากโดน 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสองพีน่อ้ง ต าบลสองสลงึ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 28,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นสองสลงึ ต าบลสองสลงึ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 56,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดัหนองกนัเกรา ต าบลทาง

เกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 3 24,000                        

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนวดัหนองกะพอ้ ต าบลทุ่ง

ควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนบา้นท่าล  าบดิ ต าบลบา้นนา 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนบา้นน า้ใส ต าบลน า้เป็น 

อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็กเกอร ์18 ช่อง โรงเรียนบา้นชงโค ต าบลวงัจนัทร ์

อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 8,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนบา้นคลองทุเรียน ต าบลชากพง 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนวดัหนองกะพอ้ ต าบลทุ่งควายกนิ

 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนวดัถนนกะเพรา ต าบลเนินฆอ้ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนบา้นหนองระก า ต าบลพนานิคม 

อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนชมุชนวดัหนองคอกหมู ต าบลตา

ขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนบา้นหว้ยปราบ ต าบลมาบยางพร 

อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนบา้นแม่น า้คู ้ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนบา้นคลองน า้แดง ต าบลหนองไร่ 

อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนวดับา้นดอน ต าบลเชงิเนิน อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนบา้นเนินเสาธง ต าบลตะพง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน โรงเรียนวดัธรรมสถติ ต าบลส านกัทอง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 5,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนวดัหนองกนัเกรา ต าบลทาง

เกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 4 31,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนวดัหนองกะพอ้ ต าบลทุ่งควาย

กนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 7,900                         
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รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั โรงเรียนบา้นวงัหนิ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 15,800                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัพลงไสว ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ใบ 1 18,100                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร โรงเรียน

วดัประชมุมติรบ ารุง ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ใบ 1 18,100                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ โรงเรียนวดับุนนาค ต าบลชากโดน

 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ โรงเรียนวดัหนองกะพอ้ ต าบลทุ่ง

ควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 4,300                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ โรงเรียนบา้นท่าล  าบดิ ต าบลบา้นนา

 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 4 17,200                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,868,360                    

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนสามคัคีราษฎรบ์  ารุง ต าบลแกลง อ าเภอเมอืง ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 2 โรงเรียนวดัตะเคียนทอง ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 289,820                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดัเกาะกลอย ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดัปลวกเกตุ ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 2 โรงเรียนวดัชา้งชนศิริราษฎรบ์  ารุง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 289,820                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดัยายดา ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนบา้นเนินเสาธง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดันาตาขวญั ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 2 โรงเรียนบา้นชะวกึ ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 289,820                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนบา้นเขาวงัม่าน ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 2 โรงเรียนวดัเขาส าเภาทอง ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 289,820                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 2 โรงเรียนบา้นหนองแฟบ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืง ชดุ 1 289,820                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดักะแส ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดัป่ายบุ ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 2 โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 289,820                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดัชากมะกรูด ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 2 โรงเรียนวดัเขานอ้ย ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 289,820                      
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รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดัคลองปูน ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 2 โรงเรียนบา้นเนินสมบูรณ์ ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง ชดุ 1 289,820                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดัพลงไสว ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดัมงคลวุฒาวาส ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนวดัชมุนุมสูง ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง ชดุ 1 303,320                      

รายการระดบัที1่: ระบบคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอน

 : IC 2 Type 1 โรงเรียนช าฆอ้พทิยาคม ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา ชดุ 1 303,320                      

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 471,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียนวดั

จ ารุง ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรมั โรงเรียน

วดัท่ากง ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัสมอโพรง ต าบล

ชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัปากน า้พงัราด 

ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้แขง็ โรงเรียนวดัหว้งหนิ ต าบลชา

กบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 9,500                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนบา้นคลองป่าไม ้

ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 10,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง

จงัหวดัระยอง 4 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 10,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน โรงเรียนวดักรอกยายชา 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 10,900                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัหนองกระบอก 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นมาบยางพร ต าบล

มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนวดัแกลงบน ต าบลกะ

เฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนบา้นชงโค ต าบลวงัจนัทร์

 อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัเนินทราย 

ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนวดัวงัหวา้ ต าบล

วงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบลอ้จกัรยาน โรงเรียนบา้นแก่งหวาย 

ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 12,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนวดั

กองดนิ ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 กอ๊ก โรงเรียนวดัตา

ขนั ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 13,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

สมอโพรง ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,600                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

หว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนวดั

บา้นเก่า ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

มาบตอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

คลองกร า ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียนบา้น

ชงโค ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,600                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเขาส ารอง ต าบล

กองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 18,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเขานอ้ย ต าบลกอง

ดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 18,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นหนองคุย ต าบล

กองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 18,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัจ ารุง ต าบลเนินฆอ้

 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 18,500                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัถนนกะเพรา ต าบล

เนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 24,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 16 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัเนินทราย ต าบล

เนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 24,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดักองดนิ ต าบลกอง

ดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 6,500                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ โรงเรียนบา้นมาบเหลาชะโอน 

ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัชากมะกรูด ต าบล

กร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 14,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โรงเรียนวดัปากน า้พงัราด 

ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 14,700                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,827,100                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นคลองทุเรียน ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัเนินทราย ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดั ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 ต าบลพนานิคม 

อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนบา้นมาบตอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดัประชมุมติรบ ารุง ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอลความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

20 ลา้นพกิเซล โรงเรียนวดักรอกยายชา ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง ตวั 1 19,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัถนนกะเพรา ต าบลเนิน

ฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นท่าล  าบดิ ต าบลบา้นนา

 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัคงคาวราราม ต าบล

หว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัละหารไร่ ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง

 10 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนวดัแกลงบน ต าบลกะเฉด 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนชมุชนวดัทบัมา ต าบลทบั

มา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพ 3 มติิ โรงเรียนบา้นชมุแสง ต าบลชมุแสง 

อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 40,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก เครื่อง 1 27,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัคลองชากพง ต าบลชากพง อ าเภอแกลง เครื่อง 2 65,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนชมุชนวดัหนองคอกหมู ต าบลตาขนั อ าเภอบา้น เครื่อง 1 32,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นเก่า ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั เครื่อง 1 32,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย เครื่อง 1 32,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดับา้นดอน ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 32,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นแก่งหวาย ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์ เครื่อง 1 32,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหนองกะพอ้ ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นสองพีน่อ้ง ต าบลสองสลงึ อ าเภอแกลง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัหนองกระบอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นไร่จนัด ีต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัตะเคียนทอง ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 30,300                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 43 (บา้นคลองเขต) ต าบลป่ายบุใน 

อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 60,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัเขาส ารอง ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นท่าล  าบดิ ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัตาขนั ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั เครื่อง 1 42,500                        
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รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 

ANSI Lumens โรงเรียนวดักรอกยายชา ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 42,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัวงัหวา้ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 62,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,500 

ANSI Lumens โรงเรียนวดัคงคาวราราม ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง เครื่อง 1 62,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยทบัมอญ ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะ

เมา จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 62,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องมลัติมเิดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,500 

ANSI Lumens โรงเรียนบา้นหว้ยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง เครื่อง 1 62,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

100 น้ิว โรงเรียนบา้นมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จอ 1 13,000                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

120 น้ิว โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 43 (บา้นคลองเขต) ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงั

จนัทร ์จงัหวดัระยอง จอ 2 30,600                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดับา้นเก่า ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง จอ 1 24,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนวดัตาขนั ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง จอ 1 24,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

150 น้ิว โรงเรียนบา้นไร่จนัด ีต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง จอ 1 24,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ ขนาด 

180 น้ิว โรงเรียนวดัหนองกระบอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จอ 1 35,200                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัวงัหวา้ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง จอ 1 45,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดัหนองกระบอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จอ 1 45,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จอ 1 45,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนวดักรอกยายชา ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั จอ 1 45,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนบา้นแก่งหวาย ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง จอ 1 45,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว โรงเรียนชมุชนบา้นวงัจนัทน ์ต าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์ จอ 1 45,500                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นเตา้

ปูนหาย ต าบลสองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 42,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นมาบ

ยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,000                        
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รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเอง จ.ระยอง 10 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 40 น้ิว โรงเรียนบา้นยบุตา

เหน่ง ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 14,000                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนบา้นคลอง

ทุเรียน ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,700                        

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีแอลอดี ี(LED TV) แบบ Smart TV ระดบั

ความละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พกิเซล ขนาด 48 น้ิว โรงเรียนวดัปากน า้

พงัราด ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 18,700                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 17,699,220                   

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นเขาช่องลม ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนบา้นหว้ยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑศู์นยก์ารเรียนรูป้ระชาคมอาเซยีน (Shopping 

List) โรงเรียนวดัชากลูกหญา้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

กระแส ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียนวดั

เขาส าเภาทอง ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีพื้นบา้น (Shopping List) 

โรงเรียนบา้นศรีประชา ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัไผ่ลอ้ม ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

วดัหนองกระบอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัไผ่ลอ้ม ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัหนองกระบอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

บา้นมาบยางพร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัโขดหนิมติรภาพที่ 42 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 1 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคม

พฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนบา้นหนองม่วง ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดั

เนินยาง ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เนินหยอ่ง ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดั

ธงหงส ์ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ตะพนุทอง ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

เนินเสาธง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนบา้น

ยบุตาเหน่ง ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัพลง

ไสว ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัโพธิ์

ทอง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดั

มงคลวุฒาวาส ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนชมุชนวดั

ตะเคียนงาม ต าบลปากน า้กระแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 58 91,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ย

ยาง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 32 50,560                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองจงัหวดัระยอง 4 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดัประชมุ

มติรบ ารุง ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนวดับา้น

ดอน ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 80 126,400                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเขานอ้ย ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหนองคุย ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัปากน า้พงัราด ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 1 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคม ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัละหารไร่ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นหว้ยปราบ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองน า้แดง ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัธงหงส ์ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนวดัเกาะกลอย ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์พฒันาทกัษะคิดวเิคราะหร์ะดบัประถมศึกษา 

โรงเรียนบา้นเนินเสาธง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 65,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

ชากมะกรูด ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

มาบเหลาชะโอน ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

หนองกะพอ้ ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัทุ่ง

ควายกนิ ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัท่า

กง ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

หว้ยทบัมอญ ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

มาบป่าหวาย ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

กรอกยายชา ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัโขด

หนิมติรภาพที่ 42 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดัเขา

ส าเภาทอง ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนวดั

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์วชิางานเกษตร (Shopping List) โรงเรียนบา้น

คลองบางบ่อ ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 43,000                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นเหมอืงแร่ ต าบลน า้เป็น อ าเภอเขาชะเมา ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นน า้กร่อย ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะ ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 1 ต าบลนิคม

พฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัหว้งหนิ ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นมาบป่าหวาย ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนวดัพลา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

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

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา) 

(Shopping List) โรงเรียนอนุบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 126,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (Shopping

 List) โรงเรียนวดัธรรมสถติ ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 108,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นหนองสะพาน ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นมาบตอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดัละหารไร่ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นพยูน ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 135,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นคลองน า้แดง ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นไร่จนัด ีต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนบา้นตะพนุทอง ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งสมดุโรงเรียนระดบัประถมศึกษา (Shopping

 List) โรงเรียนวดับา้นดอน ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 135,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดัชากลูก

หญา้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดัเนิน

พระ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดับา้น

ดอน ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนมาบยาง

พรวทิยาคม ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดักรอก

ยายชา ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดัปทุมา

วาส ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้น

หนองบอน ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดั

ตะเคียนทอง ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดัเกาะ

กลอย ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นมาบ

ตอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นพยูน 

ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเอง จ.ระยอง 6 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นหนอง

ละลอก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดัชา้ง

ชนศิริราษฎรบ์  ารุง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นท่าเสา

 ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นหนอง

ไร่ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นคลอง

ยายเมอืง ต าบลบางบุตร อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดัดอน

จนัทน ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดับา้นเก่า

 ต าบลตาขนั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นสมาน

มติร ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      



74 / 108

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเอง จ.ระยอง 13 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดัพลง

ชา้งเผอืก ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นเจริญ

สุข ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นท่าล  า

บดิ ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดัเนินเขา

ดนิ ต าบลทุ่งควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวดับุนนาค

 ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นเขา

ตาอิน๋ ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นน า้

กร่อย ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้น

หนองน า้ขุน่ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดัมาบ

ขา่ ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดัพลา 

ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนชมุชน

วดัสุวรรณรงัสรรค ์ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 50 79,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนชมุชน

บริษทัน า้ตาลตะวนัออก ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนบา้นมาบ

เตย ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดั

เภตราสุขารมย ์ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดัเขา

ส าเภาทอง ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเอง จ.ระยอง 9 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

บา้นพยูน ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 25 39,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดัไผ่

ลอ้ม ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนบา้น

หนองแฟบ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 40 63,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดักระ

เฉท ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 34 53,720                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนนิคม

สรา้งตนเอง จ.ระยอง 8 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนบา้นบงึ

ตน้ชนั ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 26 41,080                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนบา้นท่า

เสา ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 19 30,020                        
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รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดัธง

หงส ์ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 17 26,860                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนบา้น

คลองกร า ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 14 22,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดัละ

หารไร่ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 13 20,540                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนบา้น

หนองฆอ้ ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดั

กระแส ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 30 47,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนบา้น

หนองคุย ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 10 15,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนไทยรฐั

วทิยา 43 (บา้นคลองเขต) ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 12 18,960                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนบา้นยาง

เอน ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 8 12,640                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนวดั

หนองกนัเกรา ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 144 227,520                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้ระดบัประถมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียนบา้นท่า

ล  าบดิ ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 30 47,400                        

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม 78,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส าหรบัหอ้ง แบบแยกส่วน ระบายความ

รอ้นดว้ยอากาศฯ ชนิดแขวน เครื่องปรบัอากาศรุ่น High SEER Inverter 

13,000 บทียูี. โรงเรียนบา้นยางงาม ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 22,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส าหรบัหอ้ง แบบแยกส่วน ระบายความ

รอ้นดว้ยอากาศฯ ชนิดติดผนงั เครื่องปรบัอากาศรุ่น High SEER Inverter

 18,000 บทียูี. โรงเรียนวดัสมอโพรง ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 2 55,800                        

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรียนปกติ 5,565,560                 

งบลงทนุ 5,565,560                 

ครุภณัฑ์ 5,565,560                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 359,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าลายเอกสารแบบท าลาย ครัง้ละ 10 แผ่น สพป.

ระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 20,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี. สพป.ระยอง เขต 2 ต าบล

วงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 3 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรือชนิด

แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทียูี. สพป.ระยอง เขต 1 ต าบล

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 94,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน สพป.ระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 19 104,500                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 2 บาน สพป.ระยอง เขต 1 ต าบลต าบลเชงิเนิน 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 11,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั สพป.ระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 3 23,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้หลก็เกบ็แบบฟอรม์ สพป.ระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 8,600                         

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    
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รายการระดบัที1่: รถโดยสารขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 27,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบกิฟตุ สพป.ระยอง เขต 1 ต าบลต าบล

เชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 13,000                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ สพป.ระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้

 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 14,700                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 45,500                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ ขนาด

 200 น้ิว สพป.ระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง จอ 1 45,500                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,814,160                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ (Shopping List) 

โรงเรียนวดัหนองกรบั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ (Shopping List) 

โรงเรียนชมุชนวดัทบัมา ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ (Shopping List) 

โรงเรียนวดัชากลูกหญา้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

นิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานโลหะ (Shopping List) โรงเรียนวดั

ชากลูกหญา้ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

บา้นยางเอน ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

วดัหว้งหนิ ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งนาฏศิลป์ (Shopping List) โรงเรียน

ชมุชนวดัทบัมา ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 8 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนวดัแกลงบน ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการเพาะเห็ด (Shopping List)

 โรงเรียนวดัหนองกรบั ต าบลหนองบวั อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียน

วดัพลา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียนวดั

แกลงบน ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งสมดุ (Shopping List) โรงเรียน

ไทยรฐัวทิยา ๑๐๘ (บา้นส านกัทอง) ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 60,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองจงัหวดัระยอง 4 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 80 134,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเอง จ.ระยอง 8 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 24 40,320                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนวดัเกาะลอย ต าบลพงัราด

 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      
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รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) โรงเรียนบา้นมะเดื่อ ต าบลเขานอ้ย

 อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร ์(ประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนตน้)  (Shopping List) ไทยรฐัวทิยา ๑๐๘ (บา้นส านกั

ทอง) ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

วดัหว้ยโป่ง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 130 218,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

ชมุชนบริษทัน า้ตาลตะวนัออก ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 70 117,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

วดัตะพงนอก ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 123 206,640                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

วดัพลา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 102 171,360                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

วดัท่าเรือ ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 97 162,960                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

ชมุชนวดัสุวรรณรงัสรรค ์ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 30 50,400                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

บา้นบงึตาตา้ ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 18 30,240                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

บา้นบงึตน้ชนั ต าบลชากบก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 12 20,160                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

วดัชากหมาก ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 10 16,800                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

บา้นทุ่งเค็ด ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 34 57,120                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

บา้นสองสลงึ ต าบลสองสลงึ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 28 47,040                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

บา้นพลงตาเอีย่ม ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 54 90,720                        

ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม 31,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศส าหรบัหอ้ง แบบแยกส่วน ระบายความ

รอ้นดว้ยอากาศฯ ชนิดแขวน เครื่องปรบัอากาศรุ่น High SEER Inverter 

18,000 บทียูี. สพป.ระยอง เขต 2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 31,200                        

ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลมิ

พระเกยีรต ิและโรงเรียนในเขตพื้นทีสู่งและถิน่ทรุกนัดาร 3,208,800                 

งบลงทนุ 3,208,800                 

ครุภณัฑ์ 838,400                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 838,400                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑง์านอาหารและโภชนาการ (Shopping List) 

โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ระยอง ต าบลนาตาขวญั 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 120,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

มกฎุเมอืงราชวทิยาลยั ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนเฉลมิพระ

เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ระยอง ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 130 218,400                      
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ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,370,400                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,386,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ระยอง 

ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 1,386,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 984,400                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนมกฎุ

เมอืงราชวทิยาลยั ต าบลบา้นนา อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 984,400                      

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 25,157,000                

การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายส าหรบัโรงเรียนปกติ 20,115,400                

งบลงทนุ 20,115,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,115,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,934,000                   

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน า้ 

ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร

 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,978,000                    

รายการระดบัที1่: บา้นพกัครู 8 ครอบครวั โรงเรียนระยองวทิยาคม ต าบล

ท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,978,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,554,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนช าฆอ้พทิยาคม ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั แห่ง 1 440,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนเขาชะเมาวทิยา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา แห่ง 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนหว้ยยางศึกษา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดั แห่ง 1 285,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนสุนทรภู่พทิยา ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 98,000                        

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืง แห่ง 1 829,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนวงัจนัทรว์ทิยา ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดั แห่ง 1 543,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนช านาญสามคัคีวทิยา ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง แห่ง 1 115,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนบา้นฉางกาญจนกลุวทิยา ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้น แห่ง 1 394,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิง่ก่อสรา้งอืน่ โรงเรียนระยองวทิยาคม ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 600,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,627,400                    

รายการระดบัที1่: โรงอาหารขนาดเลก็ 260 ที่น ัง่ โรงเรียนเขาชะเมาวทิยา 

ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง หลงั 1 3,450,000                    

รายการระดบัที1่: หอ้งน า้หอ้งสว้มนกัเรียนหญงิ 4 ที/่49 โรงเรียนนิคมวทิยา

 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 387,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนเขาชะ

เมาวทิยา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง แห่ง 1 394,800                      

รายการระดบัที1่: รัว้มาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) โรงเรียนเพรกั

ษมาตาวทิยา ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 394,800                      
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การส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนระดบัมธัยมศึกษา 5,041,600                 

งบลงทนุ 5,041,600                 

ครุภณัฑ์ 5,041,600                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 110,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนแกลง วทิยสถาวร 

ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตดัหญา้ แบบเขน็ โรงเรียนระยองวทิยาคม นิคม

อตุสาหกรรม ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องท าน า้เยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 กอ๊ก โรงเรียน

ระยองวทิยาคมปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 4 58,400                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,931,200                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไฟฟ้า (Shopping List) โรงเรียน

ระยองวทิยาคมปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบังานไม ้(Shopping List) โรงเรียนหว้ย

ยางศึกษา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีไทย (Shopping List) โรงเรียน

ช านาญสามคัคีวทิยา ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัดนตรีสากล (Shopping List) โรงเรียน

มาบตาพดุพนัพทิยาคาร ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งปฏบิตัิการคณิตศาสตร ์(Shopping 

List) โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 1 400,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ าหรบัหอ้งวทิยาศาสตร ์(Shopping List) 

โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั ชดุ 1 150,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑอ์ปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการและหอ้งพเิศษ 

(Shopping List) โรงเรียนบา้นฉางกาญจนกลุวทิยา ต าบลบา้นฉาง อ าเภอ ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนแกลง วทิย

สถาวร ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 300 504,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนเขาชะเมา

วทิยา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 120 201,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนเพรกัษมา

ตาวทิยา ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 100 168,000                      

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตรโ์รงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนนิคมวทิยา ต าบลนิคมพฒันา 

อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 420,000                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนช าฆอ้

พทิยาคม ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนหว้ยยาง

ศึกษา ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนระยอง

วทิยาคมปากน า้ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนวงัจนัทร์

วทิยา ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งสมดุ (12 รายการ) โรงเรียนบา้นฉาง

กาญจนกลุวทิยา ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,600                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

สุนทรภู่พทิยา ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 80 134,400                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

ปลวกแดงพทิยาคม ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 60 100,800                      
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รายการระดบัที1่: โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา แบบ มอก. โรงเรียน

มาบตาพดุพนัพทิยาคาร ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 80 134,400                      

เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 6,889,540                 

การจดัการศึกษาเพือ่นกัเรียนพกิารโดยโรงเรียนศึกษาพเิศษ 1,770,400                 

งบลงทนุ 1,770,400                 

ครุภณัฑ์ 1,770,400                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 450,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า และส)ี 

ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาท ีโรงเรียนระยองปญัญานุกูล ต าบลบา้นแลง อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 450,000                      

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000                    

รายการระดบัที1่: รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น ัง่ (ดเีซล) โรงเรียนระยองปญัญา

นุกูล ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 1,288,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 32,400                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑช์ดุนนัทนาการ  โรงเรียนระยองปญัญานุกูล 

ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 32,400                        

การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 493,600                   

งบลงทนุ 493,600                   

ครุภณัฑ์ 493,600                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 274,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 40 

แผ่นต่อนาท ีศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอ

เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 180,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มรีะบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัระยอง

 ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 5 85,000                        

รายการระดบัที1่: ถงัน า้ แบบไฟเบอรก์ลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ศูนย์

การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ใบ 1 9,300                         

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 24,300                        

รายการระดบัที1่: จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทะแยงมมุ 150 

น้ิว ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดัระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืง จอ 1 24,300                        

ครุภณัฑก์ารศึกษา 195,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฝึกพูดระบบคอมพวิเตอร ์ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

ประจ าจงัหวดัระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 195,000                      

การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสรา้งประกอบส าหรบัเดก็พกิาร 2,373,800                 

งบลงทนุ 2,373,800                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,373,800                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,373,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดั

ระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 2,373,800                    

ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 2,251,740                 

งบอดุหนุน 2,251,740                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,251,740                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสือ่และสิง่อ  านวยความสะดวก บาท 0 2,251,740                    

เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 1,000,000                 

การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1,000,000                 
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งบลงทนุ 1,000,000                 

ครุภณัฑ์ 1,000,000                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร ์โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร ์ระยอง ต าบลนาตาขวญั อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 313,004,200              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 313,004,200              

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 313,004,200              

งบอดุหนุน 313,004,200              

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 313,004,200                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 66802 313,004,200                 

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน 66802 45,538,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน 66802 25,299,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 66802 25,710,400                   

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 66802 37,665,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 66802 178,791,200                 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 207,357,600              

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 10,899,700                

โครงการผลติและพฒันาก าลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 10,899,700                

ฝึกอบรมพฒันาก าลงัคนตอบสนอง 10 อตุสาหกรรม เป้าหมายในเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก 10,899,700                

งบลงทนุ 10,899,700                

ครุภณัฑ์ 10,899,700                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,899,700                   

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์แบบที่ 1  

วทิยาลยัการอาชพีแกลง ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง ชดุ 1 720,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสบืคน้ขอ้มูล  

วทิยาลยัการอาชพีแกลง ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 482,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการยานยนตไ์ฟฟ้าควบคุมความเร็วรถยนต์

ไฟฟ้าและระบบจดัการแบตเตอรี่รถยนต ์ วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,300,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการเทคโนโลยเีคมชีวีภาพ  วทิยาลยัเทคนิคมาบ

ตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง ชดุ 1 5,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบช่างควบคุมดว้ยระบบโปรแกรมเมเบลิลอจกิ

คอนโทรลเลอร ์(Programmable Logic Controller : PLC)  

วทิยาลยัเทคนิคระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 15 1,950,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม 6D หนา้จอ แสดงผล

ไม่นอ้ยกวา่ 8 น้ิว พรอ้มชดุหยบิจบัและโปรแกรมออกแบบการท างาน  

วทิยาลยัเทคนิคระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,447,700                    

แผนงานยทุธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 25,044,300                

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง 25,044,300                

พฒันาและยกระดบัการจดัอาชวีศึกษาในสาขาทีม่คีวามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลศิ 25,044,300                

งบลงทนุ 25,044,300                

ครุภณัฑ์ 17,000,000                   

ครุภณัฑก์ารศึกษา 17,000,000                   
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รายการระดบัที1่: ชดุล  าเลยีงควบคุมดว้ยระบบอตัโนมตัิในอตุสาหกรรม

เคม ี วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุเรียนรูก้ระบวนการควบคุมอตัโนมตัิทางอตุสาหกรรม

แบบกระจายส่วน (Smart Plan Model & DCS)  วทิยาลยัเทคนิคมาบตา

พดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 6,000,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุจ าลองการฝึกควบคุมกระบวนการผลติในงานปิโตร

เคม ี วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั ชดุ 2 5,000,000                    

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,044,300                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,044,300                    

รายการระดบัที1่: อาคารอเนกประสงค ์ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร 

วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 8,044,300                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 46,137,600                

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 35,837,900                

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 35,837,900                

งบลงทนุ 35,837,900                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 35,837,900                   

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,837,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารโรงฝึกงาน 4 ชัน้ วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 35,837,900                   

ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพีระยะส ัน้ 2,669,000                 

จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะส ัน้ 2,669,000                 

งบลงทนุ 2,669,000                 

ครุภณัฑ์ 2,669,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,669,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุปฏบิตัิการการตลาด  วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง 

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

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกเซนเซอรท์รานสดวิเซอร ์ วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง

 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 3 750,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม  วทิยาลยัสารพดัช่าง

ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 4 250,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเคานเ์ตอรบ์ารเ์ทนเดอรข์นาดใหญ่  วทิยาลยัสารพดั

ช่างระยอง ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: จกัรปกัอเนกประสงคเ์ขม็เดยีว  วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง

 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 169,000                      

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 5,630,700                 

จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง 5,630,700                 

งบลงทนุ 5,630,700                 

ครุภณัฑ์ 3,808,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 660,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 30 660,000                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,148,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกดัควบคุมดว้ยคอมพวิเตอรข์นาดเลก็ ขนาด 5 

แกน 2,200 วตัต ์   วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืง ชดุ 5 680,000                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องกดัควบคุมดว้ยคอมพวิเตอรข์นาดเลก็ ขนาด 4 

แกน 500 วตัต ์วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง ชดุ 5 418,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุควบคุมการท างานในงานอตุสาหกรรม  

วทิยาลยัเทคนิคระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกยานยนตไ์ฟฟ้าขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าพรอ้ม

เครื่องมอืวดัสญัญาณเซน็เซอร ์ วทิยาลยัเทคนิคระยอง ต าบลท่าประดู่ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 650,000                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,822,700                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,822,700                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงแผนกช่างก่อสรา้ง  วทิยาลยัเทคนิคระยอง 

ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 1 509,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงตึก EEC  วทิยาลยัเทคนิคระยอง ต าบลท่าประดู่

 อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง รายการ 1 1,313,700                    

ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏบิตักิาร 2,000,000                 

จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตักิาร 2,000,000                 

งบลงทนุ 2,000,000                 

ครุภณัฑ์ 2,000,000                    

ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: กลอ้งส ารวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION) 

วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 5 2,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 125,276,000              

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน 125,276,000              

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั 72,288,400                

งบอดุหนุน 72,288,400                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 72,288,400                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษารฐั บาท 0 72,288,400                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 13,901,000                   

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 3,195,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 6,274,600                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 6,599,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 42,317,800                   

สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน 52,987,600                

งบอดุหนุน 52,987,600                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 52,987,600                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของ

อาชวีศึกษาเอกชน บาท 0 52,987,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน บาท 0 5,251,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน บาท 0 1,208,100                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน บาท 0 2,373,800                    

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน บาท 0 2,495,700                    

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน 0 41,659,000                   

กระทรวงสาธารณสขุ 176,153,400               

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 172,677,400              

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 123,305,500              
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โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ 123,305,500              

การพฒันาหน่วยงานดา้นสุขภาพเพือ่สนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 123,305,500              

งบลงทนุ 123,305,500              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 123,305,500                 

ค่าก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 21,854,400                   

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 21,854,400                   

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 101,451,100                 

รายการระดบัที1่: อาคารผ่าตดั อบุตัิเหตุ ผูป่้วยหนกั และผูป่้วยใน เป็น

อาคาร คสล.5 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาล

ปลวกแดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง หลงั 1 44,917,900                   

รายการระดบัที1่: อาคารอบุตัิเหตุ ผูป่้วยนอก และผูป่้วยหนกั เป็นอาคาร 

คสล.6 ชัน้ พื้นที่ใชส้อยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแกลง 

ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง หลงั 1 35,327,200                   

รายการระดบัที1่: อาคารผูป่้วยนอกและบ าบดัรกัษา เป็นอาคาร คสล.4 ชัน้ 

พื้นที่ใชส้อยประมาณ 6,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ต าบลหว้ยโป่ง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง หลงั 1 21,206,000                   

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 47,311,900                

โครงการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิและเครือขา่ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 3,236,400                 

พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐาน และพฒันาคุณภาพชวีติระดบั

อ าเภอ (DHB) 3,236,400                 

งบลงทนุ 3,236,400                 

ครุภณัฑ์ 3,236,400                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,236,400                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัลูกตาแบบไม่สมัผสักระจกตา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัลูกตาแบบไม่สมัผสักระจกตา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองตะแบก ต าบลตาขนั อ าเภอบา้น เครื่อง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นมาบยางพร ต าบลมาบยาง

พร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 911,400                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 2 1,100,000                    

โครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 5,398,800                 

สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริและเฉลมิพระเกยีรติ 5,398,800                 

งบลงทนุ 5,398,800                 

ครุภณัฑ์ 1,037,800                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,037,800                    

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอ เครื่อง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัแกส๊เอทธลินีออ๊กไซด ์โรงพยาบาลเขาชะเมา

เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดั เครื่อง 1 57,800                        



85 / 108

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,361,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,800,000                    

รายการระดบัที1่: อาคารกายภาพบ าบดั เป็นอาคาร คสล. 1 ชัน้ พื้นที่ใช ้

สอยประมาณ 128 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลมิพระเกยีรติ 80 

พรรษา ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง หลงั 1 2,800,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,561,000                    

รายการระดบัที1่: รัว้คอนกรีตบลอ็ค ความยาว 383 เมตร สถานีอนามยั

เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ บา้นน า้ใส ต าบลน า้เป็น อ าเภอ

เขาชะเมา จงัหวดัระยอง รายการ 1 1,561,000                    

โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 28,181,300                

พฒันาระบบบริการสุขภาพทกุระดบั ตาม Service Plan 28,181,300                

งบลงทนุ 28,181,300                

ครุภณัฑ์ 28,181,300                   

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 28,181,300                   

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลนิคม

พฒันา ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลปลวก

แดง ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลวงัจนัทร์

 ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่า

ประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 911,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรกเกดิชนิดความถีสู่ง 

โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 1,372,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี 6 

พารามเิตอร ์ระบบรวมศูนยไ์ม่นอ้ยกวา่  4 เตียง โรงพยาบาลระยอง ต าบล

ท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,960,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์ช่วยชวีติทารกแรกคลอด โรงพยาบาลระยอง 

ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 392,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งส่องตรวจล าไสใ้หญ่ชนิดวดีทิศันแ์บบคมชดัสูง 

โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,372,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิด 4 มติิ 

โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 5,880,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติและวดัดชันีมวลกาย ส่วนสูง 

น า้หนกั อณุหภูม ิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองเขต ต าบลป่า

ยบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 289,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัลูกตาแบบไม่สมัผสักระจกตา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกร า่ ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติและวดัดชันีมวลกาย ส่วนสูง 

น า้หนกั อณุหภูม ิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นแม่น า้คู ้ต าบลแม่น า้

คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 289,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเขาตาอิน๋ ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร์ เครื่อง 1 70,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัลานสายตาอตัโนมตัิ โรงพยาบาลระยอง 

ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 2,018,800                    
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รายการระดบัที1่: ตูอ้บเด็ก โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 539,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติและวดัดชันีมวลกาย ส่วนสูง 

น า้หนกั อณุหภูม ิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา ต าบลบา้นนา 

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 289,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัลูกตาแบบไม่สมัผสักระจกตา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยายจ ัน่ ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 441,000                      

รายการระดบัที1่: กลอ้งตรวจจอประสาทตาชนิดมอืถอื โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบา้นยายจ ัน่ ต าบลส านกัทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ชดุ 1 343,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความดนัโลหติและวดัดชันีมวลกาย ส่วนสูง 

น า้หนกั อณุหภูม ิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปากแพรก ต าบลละ

หาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 289,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ชนิดส ี

2 หวัตรวจ โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดั เครื่อง 1 911,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด (Pulse 

Oximeter) ชนิดพกพา ส าหรบับริการปฐมภูม ิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองน า้เยน็ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 19,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลวงัจนัทร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเกาะเสมด็ ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง เครื่อง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟ้ืนคืนชพีผูป่้วย 

โรงพยาบาลบา้นค่าย ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 980,000                      

รายการระดบัที1่: โคมไฟผ่าตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 130,000 ลกัซ์

หลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลแกลง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดั ชดุ 1 1,421,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ระดบั

ความคมชดัสูง 3 หวัตรวจ โรงพยาบาลบา้นฉาง ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง เครื่อง 1 2,450,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ทางธนาคารเลอืด(Serofuge) โรงพยาบาลวงั

จนัทร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 112,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องจี้หา้มเลอืด เลาะเน้ือเยือ่ และเชือ่มปิดหลอดเลอืด

ดว้ยคลืน่วทิยคุวามถีสู่ง โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 1,568,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุแขวนเครื่องมอืแพทยก์บัเพดาน พรอ้มระบบกา๊ชทาง

การแพทย ์(ceiling Pendant) โรงพยาบาลวงัจนัทร ์ต าบลชมุแสง อ าเภอวงั ชดุ 1 343,000                      

โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN&CLEAN Hospital) 10,495,400                

พฒันาและแกไ้ขปญัหาระบบบ าบดัน า้เสยีในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข 10,495,400                

งบลงทนุ 10,495,400                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,495,400                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,998,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงบ่อบ าบดัน า้เสยี โรงพยาบาลปลวกแดง ต าบล

ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง รายการ 1 1,998,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,497,400                    

รายการระดบัที1่: ระบบบ าบดัน า้เสยี อาคารบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพ และ

อาคารพกัเจา้หนา้ที่ โรงพยาบาลระยอง ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง ระบบ 1 8,497,400                    

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 1,800,000                 

โครงการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม เมอืงส าคญั และเมอืงน่าอยู่ภาคตะวนัออก 1,800,000                 

พฒันาระบบบริการการแพทยแ์ละสาธารณสุขฉุกเฉินกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก ใหม้ี

ประสทิธภิาพ รองรบัการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว ภาคตะวนัออก 1,800,000                 
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งบลงทนุ 1,800,000                 

ครุภณัฑ์ 1,800,000                    

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,800,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั(ิAED) พรอ้มตูต้ ัง้

พื้นจอแสดงผล และระบบสญัญาณเตือน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 20 1,800,000                    

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 260,000                   

นโยบาย ยทุธศาสตร ์ระบบบริหารจดัการดา้นสุขภาพทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ 260,000                   

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 260,000                   

งบลงทนุ 260,000                   

ครุภณัฑ์ 260,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 260,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 130,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 130,000                      

กรมควบคุมโรค 3,476,000                 

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 2,985,000                 

โครงการเร่งรดัพฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ใหไ้ดต้ามกฎ

อนามยัระหวา่งประเทศ 1,533,400                 

พฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกระหวา่งประเทศและจงัหวดัชายแดน 1,533,400                 

งบลงทนุ 1,533,400                 

ครุภณัฑ์ 1,533,400                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 14,700                        

รายการระดบัที1่: ตูเ้ยน็ ขนาด 9 คิวบกิฟตุ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่ง

ประเทศ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ตู ้ 1 14,700                        

ครุภณัฑก์ารแพทย์ 1,518,700                    

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED)  ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าเรือมาบตาพดุ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืง เครื่อง 1 104,900                      

รายการระดบัที1่: เครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ (AED)  ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง เครื่อง 1 104,900                      

รายการระดบัที1่: เตียงตรวจโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่า

อากาศยานอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เตียง 1 8,900                         

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัอณุหภูมร่ิางกายดว้ยรงัสอีนิฟราเรด ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ต าบลพลา อ าเภอ

บา้นฉาง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 1,300,000                    

โครงการพฒันาจดัระบบบริการอาชวีอนามยัและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 1,451,600                 

เฝ้าระวงัสุขภาพประชาชนจากมลพษิสิ่งแวดลอ้มในพื้นทีเ่สี่ยง 1,451,600                 

งบลงทนุ 1,451,600                 

ครุภณัฑ์ 1,451,600                    

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,451,600                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร ศูนยพ์ฒันา

วชิาการอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม กองโรคจากการประกอบอาชพีและ

สิง่แวดลอ้ม ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 987,100                      
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความเขม้ของแสง ศูนยพ์ฒันาวชิาการอาชวีอนา

มยัและสิง่แวดลอ้ม กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม ต าบล

หว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 34,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ศูนยพ์ฒันาวชิาการอาชวีอ

นามยัและสิง่แวดลอ้ม กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 190,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องตรวจวดัสมรรถภาพการมองเห็น ศูนยพ์ฒันา

วชิาการอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม กองโรคจากการประกอบอาชพีและ

สิง่แวดลอ้ม ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 240,000                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 491,000                   

การสนบัสนุน เสริมสรา้ง ศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั

 ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 491,000                   

เสริมสรา้งศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสรา้งการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ยในการ

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 491,000                   

งบลงทนุ 491,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 491,000                      

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 200,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุง/ต่อเติมเรือนรบัรองส าหรบัเจา้หนา้ที่ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จงัหวดัระยอง ต าบลพลา 

อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงส านกังานและบา้นพกัเจา้หนา้ที่ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ มาบตาพดุ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 100,000                      

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 291,000                      

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งพื้นคอนกรีตและระบบระบายน า้บริเวณรอบ

อาคารส านกังาน ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.3 จงัหวดัระยอง 

ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 291,000                      

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 1,232,211,400            

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 967,947,800              

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 967,947,800              

โครงการพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi) 967,947,800              

การพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 314,347,800              

งบอดุหนุน 314,347,800              

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 300,518,700                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งกลุม่อาคารเมอืงนวตักรรมภาคตะวนัออก 

Phase 1A ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 300,518,700                 

ค่าควบคุมงาน 13,829,100                   

รายการระดบัที1่: ค่าควบคุมงานก่อสรา้งกลุม่อาคารเมอืงนวตักรรมภาค

ตะวนัออก Phase 1A ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 13,829,100                   

การจดัต ัง้ศูนยก์ลางการวจิยัพฒันาเชงิประยกุตแ์ละนวตักรรมทางชวีวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยชีวีภาพ (Biopolis) 653,600,000              

งบอดุหนุน 653,600,000              

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 653,600,000                 

รายการระดบัที1่: ระบบครุภณัฑโ์รงงานตน้แบบไบโอรีไฟเนอรี่ ต าบลป่ายบุ

ใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ระบบ 1 653,600,000                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 264,263,600              

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 8,000,000                 
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โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 8,000,000                 

ผลติและพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมยอ้นรอยของชิ้นส่วนอตุสาหกรรมระบบขนส่ง

ทางราง 8,000,000                 

งบอดุหนุน 8,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 8,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการผลติและพฒันาบุคลากรดา้น

วศิวกรรมยอ้นรอยของชิ้นส่วนอตุสาหกรรมระบบขนส่งทางราง โครงการ 1 8,000,000                    

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 11,000,000                

โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม 11,000,000                

พฒันาศกัยภาพนกัเรียน/นกัศึกษาเพือ่เตรียมความพรอ้มเขา้สู่อตุสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอตัโนมตัใินเขตระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 10,000,000                

งบอดุหนุน 10,000,000                

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 10,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน/นกัศึกษา

เพือ่เตรียมความพรอ้มเขา้สู่อตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิในเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) โครงการ 1 10,000,000                   

พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นการออกแบบและการผลติชิ้นส่วนยานยนต ์

ชิ้นส่วนอากาศยานดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1,000,000                 

งบอดุหนุน 1,000,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้น

การออกแบบและการผลติชิ้นส่วนยานยนต ์ชิ้นส่วนอากาศยานดว้ย

เทคโนโลยขี ัน้สูงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก โครงการ 1 1,000,000                    

แผนงานยทุธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 245,263,600              

โครงการจดัต ัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วทิยาเขตระยอง 

และวทิยาเขตปราจนีบรุี 245,263,600              

จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาเขตระยอง 245,263,600              

งบอดุหนุน 245,263,600              

ค่าใชส้อย 360,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าทรพัยส์นิ 0 360,000                      

ค่าสาธารณูปโภค 2,087,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าโทรศพัท์ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าประปา 0 5,700                         

รายการระดบัที1่: ค่าไฟฟ้า 0 1,981,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,822,300                    

รายการระดบัที1่: ระบบประตูก ัน้ทางเดนิ 2 ช่อง  ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 144,500                      

รายการระดบัที1่: ตูล้อ็คเกอร ์ขนาด 18 ช่อง ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ตู ้ 5 40,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงหอ้งประชมุ  ขนาด 21 ที่น ัง่ พรอ้ม

ติดต ัง้ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ระบบ 1 212,500                      

รายการระดบัที1่: ตูล้  าโพงแบบมตูีข้ยายเสยีงในตวั ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 112,400                      

รายการระดบัที1่: ระบบภาพและเสยีงหอ้งฝึกอบรม ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 8 858,800                      
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รายการระดบัที1่: ครุภณัฑส์ านกังานประจ าหอ้งสมดุ ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หอ้ง 1 273,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊และเกา้อี้ส  าหรบัหอ้งประชมุ ขนาด  20 ที่น ัง่ 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 180,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,108,200                    

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิดเครือขา่ย จ านวน 12 ตวั ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ระบบ 1 192,600                      

รายการระดบัที1่: ระบบกลอ้งวงจรปิดชนิดเครือขา่ย ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 705,200                      

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ยประจ าหอ้งสมดุ 

พรอ้มติดต ัง้ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง งาน 1 210,400                      

ครุภณัฑก์ารศึกษา 114,490,000                 

รายการระดบัที1่: ชดุการทดลองเซลลเ์ชื้อเพลงิ  ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 490,000                      

รายการระดบัที1่: ตูแ้ช่สารเคมอีณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส  ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 6 256,800                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็สารเคม ีต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 6 388,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความสะอาดดว้ยคลืน่ความถีสู่ง ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 8 1,480,800                    

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

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 6 505,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกั 2 ต าแหน่ง ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 4 76,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องกวนสารละลายพรอ้มใหค้วามรอ้น ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 23 540,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องส่องตวัอยา่งดว้ยหลอดยูวชีนิดความยาวคลืน่ส ัน้ 

และความยาวคลืน่ยาว ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 264,000                      

รายการระดบัที1่: อ่างน า้ควบคุมอณุหภูม ิต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 4 280,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลท  ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 390,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่ผสมสารละลาย ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 20 256,000                      

รายการระดบัที1่: เตาไฟฟ้าชนิดหลมุ ขนาด 500 ml  ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 15 300,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มควบคุมอณุหภูม ิ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย

 จงัหวดัระยอง ชดุ 2 535,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเขยา่สารในแนววงกลม ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 106,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุดูดจ่ายสารละลายแบบปรบัปริมาตรได ้ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 5 187,500                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊รีดท่อ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 4 360,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องแยกสารชวีโมเลกลุใหบ้ริสุทธิ์ขนาดเลก็  ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 600,000                      

รายการระดบัที1่: ตูอ้บความรอ้น ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย ชดุ 6 720,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ขนาด 2.5 

ไมครอน ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 1,240,000                    
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รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องช ัง่กระดาษกรองอากาศ ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 701,200                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัความหนาแน่นแบบตัง้โตะ๊ ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 893,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่สาร 4 ต าแหน่ง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 112,400                      

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย 

จงัหวดัระยอง ชดุ 1 984,400                      

รายการระดบัที1่: ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ประปา หอ้งปฏบิตัิการ EAT 12,

 13, 14 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 420,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัชิ้นงานดว้ยความรอ้นทางโลหะวทิยา ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 580,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสงแบบแสงแบบอลัตราไวโอเลต

และช่วงแสงที่มองเห็น ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 364,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัค่าการดูดกลนืแสง ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 15 1,425,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบความตา้นทานแรงกระแทกแบบเพนดูลมั

ส าหรบัพลาสติก ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 975,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอลแบบตัง้พื้น ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 50,000                        

รายการระดบัที1่: ครุภณัฑห์อ้งเกบ็และเบกิจ่ายสารเคม ีอปุกรณ์เครื่องแกว้ 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 1,655,600                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องปฏกิรณ์เคมพีรอ้มควบคุมอณุหภูมแิบบท าความ

รอ้นและความเยน็ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 1,784,000                    

รายการระดบัที1่: เตาเผาอณุหภูมสูิงส าหรบังานวสัดุศาสตร ์ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 502,900                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเชื้อแบบเขยา่และควบคุมอณุหภูม ิชนิดอณุหภูมติ า่ 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 1,070,000                    

รายการระดบัที1่: ตูดู้ดความชื้น ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 10 100,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊แรงดนัสูง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 1 374,500                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊ดูดจ่ายสารแบบกระบอกฉีดยา ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 3 274,200                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องกดอดัไฮโดรลกิ ขนาด 15 ตนั ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 250,000                      

รายการระดบัที1่: ตูก้รองอากาศใหป้ราศจากเชื้อ ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: ปัม๊ดูดจ่ายสารละลายแบบรีดท่อ ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 428,000                      

รายการระดบัที1่: ตูบ้่มเพาะเชื้อดว้ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 450,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย 

จงัหวดัระยอง ชดุ 1 18,900                        

รายการระดบัที1่: กลอ้งวงจรปิด พรอ้มติดต ัง้ ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 48,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบสายพานล าเลยีง คอนเวเยอร ์แบบมอเตอรไ์ฟฟ้า

หมนุพรอ้มกลอ้งส ารวจความเสยีหายของผลติภณัฑ ์ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 2 513,600                      

รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรพ์กพา ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย 

จงัหวดัระยอง ชดุ 2 34,000                        
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รายการระดบัที1่: คอมพวิเตอรส์  าหรบัหอ้งจ าลองการปฏบิตัิการดา้นโลจิ

สติกส ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 70 3,318,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2  

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 5 150,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 7 49,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 5 29,500                        

รายการระดบัที1่: อปุกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย แบบที่ 1 (Access 

Point) ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 6 34,200                        

รายการระดบัที1่: ชดุอปุกรณ์หอ้งจ าหน่ายสนิคา้พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 52,400                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็แบบตาขา่ยเหลก็ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง ตวั 10 32,000                        

รายการระดบัที1่: รถเขน็พบัได ้ขนาดบรรทุกได ้300 กก. ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง คนั 4 12,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ไมพ้รอ้มเกา้อี้ ส าหรบัหอ้งประชมุขนาด 6 ที่น ัง่ 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 32,100                        

รายการระดบัที1่: เคาเตอรส์  าหรบัรบัและจ่ายสนิคา้หอ้งปฏบิตัิการเสมอืน

จริงดา้นโลจสิติกส ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ตวั 10 262,000                      

รายการระดบัที1่: ชัน้วางสนิคา้ส าหรบัระบบสายงานบรรจสุนิคา้ ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ตวั 10 42,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊สนาม ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั ชดุ 6 51,000                        

รายการระดบัที1่: ระบบหุ่นยนตท์ี่ท  างานร่วมกบัคนไดเ้พือ่งานอตุสาหกรรม

แบบอตัโนมตัิ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 9,300,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัแรงกดอดัของวสัดุ ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุสาธติจ าลองการเกดิอบุตัิเหตุจากการท างานและการ

ป้องกนัอนัตรายในงานอตุสาหกรรม ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหไ์อเสยีส าหรบัยานยนตส์มยัใหม่ ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 5,999,900                    

รายการระดบัที1่: หอ้งปฏบิตัิการงานเชือ่ม ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืวเิคราะหก์ารเกดิปฏกิริิยาของวสัดุกบักา๊ซชนิด

ต่างๆ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องมอืแยกวเิคราะหห์าชนิดและปริมาณสารในสภาวะ

แกซ๊ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 2,782,000                    

รายการระดบัที1่: เตาเผาเตรียมชิ้นงานวสัดุช ัน้สูง ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,230,500                    

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องมอืทดสอบอเนกประสงคส์ าหรบัพลาสติกและ

ยาง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องอดัรีดพลาสติกชนิดสกรูคู่ ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,356,000                    

รายการระดบัที1่: ตูอ้บสุญญากาศ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย ชดุ 1 1,050,000                    

รายการระดบัที1่: ถงัหมกัปฏกิรณ์ชวีภาพ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้น

ค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องท าแหง้แบบเยอืกแขง็ ต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,500,000                    
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รายการระดบัที1่: เครื่องวดัวงโพลาไรเซซนักบัสนามไฟฟ้า ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,496,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวดัสมบตัิไดอเิลก็ทริกเทยีบอณุหภูมสูิง ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 1,700,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าหรบัช่วยในการบริหารจดัการหอ้งปฏบิตัิการ 

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง โปรแกรม 1 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าหรบัจ าลองพฤติกรรมลูกคา้ ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง โปรแกรม 1 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าหรบัจ าลองค าส ัง่ซื้อของลูกคา้ ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง โปรแกรม 1 1,701,300                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าหรบัสรา้งสภาพแวดลอ้มจ าลองส าหรบัการ

ขายสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง โปรแกรม 1 1,808,300                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมส าหรบัจ าลองการจดัส่งของ ต าบลหนองละลอก

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง โปรแกรม 1 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: โปรแกรมจ าลองการจดัการภายในคลงัสนิคา้ ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง โปรแกรม 1 1,926,000                    

รายการระดบัที1่: หุ่นยนตเ์คลือ่นยา้ยสนิคา้อจัฉริยะ ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 3,103,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุหอ้งปฏบิตัิการเครื่องมอืวดัประสทิธภิาพยานยนต์

สมยัใหม่ ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หอ้ง 1 7,000,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องศึกษาการเปลีย่นแปลงคุณสมบตัิทางความรอ้นของ

สารตวัอยา่ง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 2,500,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหผ์ลกึดว้ยเทคนิคการวดัการสะทอ้นกลบั

ของรงัส ี  ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 3,500,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงข ัน้สูง   ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,900,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุวดัความเร็วของของไหลดว้ยเทคนิคแสงเลเซอร ์  

ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 5,029,000                    

รายการระดบัที1่: เครื่องทดสอบแรงดงึที่อณุหภูมสูิง   ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 6,122,100                    

รายการระดบัที1่: ชดุฝึกทดลองวศิวกรรมไฟฟ้าพรอ้มเครื่องมอืวดัแบบ

เสมอืนจริง   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 940,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องวเิคราะหคุ์ณลกัษณะของวสัดุโดยใชร้งัสอีนิฟาเรด  

 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง เครื่อง 1 2,100,000                    

รายการระดบัที1่: ชดุทดสอบกลศาสตรข์องวสัดุทางวศิวกรรม   ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 765,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุครุภณัฑป์ฏบิตัิการจ าลองการควบคุมกระบวนการทาง

อตุสาหกรรม   ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ชดุ 1 2,200,000                    

ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 117,765,400                 

รายการระดบัที1่: อาคารวทิยาศาสตรก์ารกฬีา มจพ.วทิยาเขตระยอง ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 24,750,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการงานสะพานเชือ่มระหวา่งอาคาร 53 กบัอาคาร 54

 มจพ.วทิยาเขตระยอง ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง งาน 1 2,135,200                    

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยพ์ฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พือ่อตุสาหกรรมการ

ผลติและบริการ    ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง หลงั 1 84,522,200                   

รายการระดบัที1่: งานปรบัภูมทิศัน ์ มจพ.วทิยาเขตระยอง  ข ัน้ที่ 2 ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง งาน 1 6,358,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,434,000                    
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รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตัิการดา้นโลจสิติกส ์ต าบลหนองละลอก

 อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง งาน 1 2,000,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงต า่เขา้อาคารปฏบิตัิการรวมดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดั งาน 1 1,434,000                    

ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 4,196,200                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงถนนและระบบไฟฟ้าแสงสวา่งทางเดนิ ต าบล

หนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง งาน 1 4,196,200                    

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 23,432,400                

ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 1,682,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 1,682,400                 

พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 1,682,400                 

การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุ 1,682,400                 

งบอดุหนุน 1,682,400                 

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,682,400                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดั

เขาพงั ต าบลหว้ยทบัมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง วดั 1 200,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันา

วดัหนองมะปริง ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง วดั 1 282,400                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสมทบการก่อสรา้งปรบัปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพษิวดัตะพงนอก ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง วดั 1 1,200,000                    

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 21,750,000                

แผนงานยทุธศาสตรร์กัษาความสงบภายในประเทศ 500,000                   

โครงการการบงัคบัใชก้ฎหมาย อ านวยความยตุธิรรม และบริการประชาชน 500,000                   

การบงัคบัใชก้ฎหมายและบริการประชาชน 500,000                   

งบลงทนุ 500,000                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการ สภ.นิคมพฒันา ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง งาน 1 500,000                      

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 20,250,000                

โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที ่EEC ใหม้คีวามพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิาน 20,250,000                

พฒันาหน่วยงาน อาคาร สถานทีใ่หม้คีวามพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิานในพื้นที ่EEC 20,250,000                

งบลงทนุ 20,250,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,250,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 20,250,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาศกัยภาพระบบการรกัษาความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ ปรบัปรุงจดัต ัง้ศูนยป์ฏบิตัิการรกัษาความปลอดภยัและ

รบัแจง้เหตุฉุกเฉิน 191 ต ารวจภูธรจงัหวดัระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอ โครงการ 1 20,250,000                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 1,000,000                 

โครงการปฏรูิประบบงานต ารวจ 1,000,000                 

การบริหารทรพัยากรมนุษยด์า้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 1,000,000                 

งบลงทนุ 1,000,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,000,000                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่พกัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000                    



95 / 108

หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

03210000 จงัหวดัระยอง

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรือนแถวชัน้ประทวนและพล

ต ารวจ สภ.บา้นกร า่ ต าบลกร า่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง งาน 1 500,000                      

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรือนแถวชัน้ประทวนและพล

ต ารวจ สภ.บา้นค่าย ต าบลบา้นค่าย อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง งาน 1 500,000                      

รฐัวิสาหกจิ 597,346,500               

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 346,800                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 346,800                   

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศ 346,800                   

กระตุน้การเดนิทางทอ่งเทีย่วไทย 346,800                   

งบอดุหนุน 346,800                   

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 346,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน คนั 1 346,800                      

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                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลาง เริ่มต ัง้แต่ปี 2563 - 2568 คนั 1 110,700                      

รายการระดบัที3่: ค่าเช่ารถนัง่ส่วนกลางส านกังานระยอง ต าบลตะพง 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง คนั 1 110,700                      

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 4,997,800                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 4,997,800                 

การสรา้งและพฒันาแหลง่เรียนรูถ้า่ยทอดความรู ้และใหบ้ริการทางดา้นพฤกษศาสตร ์

ความหลากหลายทางชวีภาพ และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 4,997,800                 

สรา้งพฒันาแหลง่เรียนรูท้างดา้นพฤกษศาสตร ์ความหลากหลายทางชวีภาพ และภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ 4,997,800                 

งบอดุหนุน 4,997,800                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,997,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตร ์ระยอง 0 4,997,800                    

การประปาส่วนภูมภิาค 591,685,000              

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 562,500,000              

โครงการน า้ประปาทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก

562,500,000              

ค่าวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 130,000,000              

งบลงทนุ 130,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,000,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,000,000                 

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปารองรบัเขตนวตักรรม (EECi)

 ต าบลชมุแสง ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 70,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้พื้นที่ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 20,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้พื้นที่ต าบลปลวกแดง 

อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 40,000,000                   

ค่ายา้ยแนวทอ่เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 92,500,000                

งบลงทนุ 92,500,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,500,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 92,500,000                   
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รายการระดบัที1่: งานยา้ยแนวท่อหลบการก่อสรา้ง ทางหลวง 3 บา้นฉาง - 

ระยอง บริเวณอ าเภอบา้นฉาง - อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 92,500,000                   

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปาและอาคารเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 187,000,000              

งบลงทนุ 187,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 187,000,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 187,000,000                 

รายการระดบัที1่: อาคารศูนยป์ฏบิตัิการประปารองรบั EEC ต าบลเชงิเนิน 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: โครงการพฒันาระบบประปาเพือ่เสริมศกัยภาพการจ่ายน า้

พื้นที่เพ - แหลมแม่พมิพ ์ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานวางท่อเชือ่มระบบจากสถานีจ่ายน า้มาบตาพดุ - สีแ่ยก

ศูนยร์าชการ พรอ้มระบบสูบส่งน า้ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 12,000,000                   

รายการระดบัที1่: งานวางท่อเสริมประสทิธภิาพจากสถานีจ่ายน า้เพ - สีแ่ยก 

IRPC พรอ้มระบบสูบส่งน า้ ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 75,000,000                   

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 153,000,000              

งบลงทนุ 153,000,000              

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 153,000,000                 

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 153,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย กปภ.สาขาบา้นฉาง (รองรบั 

EEC) อ าเภอบา้นฉาง-เมอืงระยอง-นิคมพฒันา-ปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 153,000,000                 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 29,185,000                

โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 29,185,000                

ค่าก่อสรา้งพฒันาและปรบัปรุงแหลง่น า้ 29,185,000                

งบลงทนุ 29,185,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,185,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,185,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าวางท่อน า้ดบิ เพือ่เพิม่น า้ตน้ทุน กปภ.สาขาบา้นฉาง 

อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 29,185,000                   

การเคหะแหง่ชาติ 316,900                   

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม 316,900                   

โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 316,900                   

 พฒันาสภาพแวดลอ้มชมุชนเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติชมุชน 316,900                   

งบอดุหนุน 316,900                   

ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 316,900                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการบา้นเอื้อ

อาทรระยอง (ตะพง) ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 316,900                      

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 521,902,600               

จงัหวดัระยอง 330,659,900              

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 330,659,900              

โครงการพฒันาคุณภาพสนิคา้และผลติภณัฑด์า้นการเกษตร ประมง และปศุสตัว ์ 99,525,800                

ส่งเสริมการผลติไมผ้ล และพชืเศรษฐกจิ จงัหวดัระยอง 3,655,800                 

งบด าเนินงาน 3,655,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,655,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 152,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 265,300                      
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รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 265,300                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 531,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 185,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 346,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 1,966,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมพื้นที่ คร ัง้ 0 80,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงเรียนรู ้ คร ัง้ 0 45,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท ากลอ่งบรรจมุงัคุด 0 285,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้าย 0 73,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาดูแลลูกคา้การคา้ขายออนไลนส์ าหรบั

ทุเรียนระยองใหก้บัเกษตรกร ครัง้ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติและพมิพ ์QR Code ครัง้ 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพแ์บบฟอรม์ในการเกบ็ขอ้มูล ครัง้ 0 21,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาพมิพร์ายงานและจดัท ารูปเลม่ ครัง้ 0 12,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 82,300                        

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 625,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 32,200                        

ปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการจดัการน า้ภาคการเกษตร จงัหวดัระยอง 95,870,000                

งบลงทนุ 95,870,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 95,870,000                   

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 85,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้จากท่อ PVC เป็นท่อเหลก็เหนียว

แบบตะเขบ็เกลยีว ขนาด 600 มลิลเิมตร หนา 6 มลิลเิมตร ยาว 2.300 

กโิลเมตร และขนาด 500 มลิลเิมตร หนา 6 มลิลเิมตร ยาว 2.000 กโิลเมตร

 จดุจ่ายน า้จ านวน 6 จดุ ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงระบบส่งน า้จากท่อ PVC เป็นท่อเหลก็เหนียว

แบบตะเขบ็เกลยีว ขนาด 500 มลิลเิมตร หนา 6 มลิลเิมตร ยาว 1.266 

กโิลเมตร และขนาด 400 มลิลเิมตร หนา 6 มลิลเิมตร ยาว 4.560 กโิลเมตร

 จดุจ่ายน า้จ านวน 6 จดุ ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 35,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: ขดุลอกตะกอนดนิในคลองระเวงิบริเวณเหนือฝายบา้นวงั

แขยง กวา้ง 40.00 เมตร ยาว 2.000 กโิลเมตร ลกึ 3.00 เมตร หรือปริมาณ

ดนิขดุ 26,250 ลูกบาศกเ์มตร ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 3,000,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,870,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งระบบท่อส่งน า้ชนิดท่อเหลก็เหนียวแบบตะเขบ็

เกลยีว ขนาด 600 มลิลเิมตร หนา 6 มลิลเิมตร ยาว 493.00 เมตร ต าบล

ชมุแสง อ าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง แห่ง 1 7,870,000                    

โครงการพฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วใหเ้ตบิโตอยา่งมคุีณภาพและย ัง่ยนื 27,967,900                

ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดัระยอง 27,967,900                

งบด าเนินงาน 27,967,900                

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,967,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 52,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,168,200                    

รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 718,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 450,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ครัง้ 0 1,710,000                    

รายการระดบัที2่: ประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเที่ยวจงัหวดัระยอง ครัง้ 0 1,710,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 24,996,700                   
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมสบืสานต านานเมอืงเก่า 4 แห่ง 

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

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเทศกาลผลไมแ้ละของดทีี่เมอืง

ระยอง ประจ าปี 2563 ครัง้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมถนนท่องเที่ยววถิชีาวเล ครัง้ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้น ครัง้ 0 270,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “คน

ระยองตอ้งรูเ้มอืงระยอง” ครัง้ 0 1,484,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม มหกรรม ดนตรี ที่ชายหาด ครัง้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมขบัเคลือ่นเครือขา่ยการ

ท่องเที่ยวโดยชมุชนจงัหวดัระยองเพือ่รองรบั EEC ครัง้ 0 1,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมเสน้ทางอาหารพื้นถิน่ เพือ่การ

ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื ครัง้ 0 3,500,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานตลาดประชารฐัร่วมใจ ส่งเสริมตลาด

ของดเีมอืงระยอง ประจ าปี 2563 ครัง้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานวนัสุนทรภู่กวโีลก ประจ าปี 2563 ครัง้ 0 2,482,200                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมเลา่ขานต านานเมอืงระยอง 

ประจ าปี 2563 ครัง้ 0 2,472,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานรุกข มรดกของแผ่นดนิ ใตร่้มพระ

บารม ีจงัหวดัระยอง ประจ าปี 2563 ครัง้ 0 948,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรม ปัน่จกัรยาน ท่องเที่ยวชมุชน

ชมิชมสวนผลไม ้ 0 840,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 40,200                        

โครงการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรมอยา่งสรา้งสรรคแ์ละย ัง่ยนื 2,100,000                 

เพิม่ศกัยภาพขดีความสามารถผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดยอ่ม 2,100,000                 

งบด าเนินงาน 2,100,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,094,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 28,800                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 225,000                      

รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 225,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 10,200                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 5,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 5,200                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ แผ่น 0 1,735,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและจดัพมิพแ์ผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ แผ่น 0 300,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร ครัง้ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: จา้งเหมาจดัท าระบบการบริหารจดัการโลจสิติกส ์หรือ

การบริหารจดัการการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs หรือวสิาหกจิ บาท 0 1,400,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 75,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 6,000                         

รายการระดบัที1่: ค่าบริการไปรษณียเ์ชญิร่วมโครงการ บาท 0 6,000                         

โครงการป้องกนั อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 39,803,300                

สรา้งจติส านึกอยา่งมส่ีวนร่วมเพือ่ดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 1,036,200                 

งบด าเนินงาน 1,036,200                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,036,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 50,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 142,800                      
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รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 142,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 88,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมารถยนตโ์ดยสารส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ครัง้ 0 30,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 74,100                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 122,500                      

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 438,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุสนามและการฝึก 0 90,000                        

เพิม่พื้นทีส่เีขยีวใหพ้ื้นทีป่่าจงัหวดัระยอง 13,567,100                

งบด าเนินงาน 1,000,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 220,000                      

รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 220,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 780,000                      

งบลงทนุ 12,567,100                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,567,100                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,567,100                   

รายการระดบัที1่: เสน้ทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน า้ (แบบทุ่นลอย

น า้) กวา้ง 1.5 เมตร ยาว 500 เมตร ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 12,567,100                   

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพือ่การใชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสม 25,200,000                

งบด าเนินงาน 7,200,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,200,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 672,000                      

รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 672,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 374,400                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 259,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 115,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 5,050,800                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมบริหารจดัการขยะในทะเลและ

ชายฝัง่ แบบประชารฐัจงัหวดัระยอง ชายหาดสะอา้น บา้นปลาสะอาด ครัง้ 0 250,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรา้งแหลง่หญา้ทะเล (ซ ัง้เชอืก) เพือ่ฟ้ืนฟู

ทรพัยากรสตัวท์ะเลและระบบนิเวศในทะเลบริเวณหนา้ชมุชนชายฝัง่ คร ัง้ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรา้งทุ่นก าหนดเขตพื้นที่อนุรกัษ ์บริเวณจดุ

วางซ ัง้เชอืก ครัง้ 0 1,800,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาสรา้งแนวป้องกนั โดยการจดัวางทุ่นแนว

เขตอนุรกัษ ์(ไขป่ลา) ครัง้ 0 1,200,000                    

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 1,102,800                    

งบลงทนุ 18,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 18,000,000                   

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,000,000                   

รายการระดบัที1่: ปกัไมไ้ผ่ชะลอคลืน่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่

เพือ่เสริมสรา้งการมส่ีวนร่วมของชมุชน รวมระยะทาง 4.500 กโิลเมตร 

บริเวณต าบลปากน า้กระแสและต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 18,000,000                   

โครงการเสริมสรา้งมาตรฐานการด ารงชวีติ และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 157,995,400              

ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 9,000,000                 

งบรายจ่ายอื่น 9,000,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 0 9,000,000                    
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เสริมสรา้งมาตรฐานการด ารงชวีติ และพฒันาคนเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง 2,425,000                 

งบด าเนินงาน 2,425,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,425,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 286,200                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 924,700                      

รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 924,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 314,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 285,800                      

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 19,400                        

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 9,600                         

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 888,300                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัประชมุคณะท างานโครงการ ครัง้ 0 2,800                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัประชมุคณะกรรมการอ านวยการโครงการ ครัง้ 0 3,500                         

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมมหกรรมรวมพลสมาชกิ TO 

BE NUMBER ONE ครัง้ 0 60,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูก้าร

ด าเนินงานชมรม และกจิกรรมพเิศษ โครงการ TO BE NUMBER ONE ครัง้ 0 92,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูก้าร

ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ ครัง้ 0 630,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัประชมุเชงิปฏบิตัิการน าเสนอผลการ

ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ครัง้ 0 100,000                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 11,000                        

ส่งเสริม พฒันา และสรา้งสุขภาพอนามยัทีด่ใีหก้บัประชาชน 6,777,400                 

งบด าเนินงาน 6,777,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,777,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 274,800                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 367,700                      

รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 367,700                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 324,600                      

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 3,000                         

รายการระดบัที2่: ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางในประเทศ 0 321,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ ครัง้ 0 4,392,900                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเกบ็และส่งตวัอยา่งเน้ือไก่ เพือ่ตรวจยา

ปฏชิวีนะ ตวัอยา่งเน้ือหมูและเน้ือววัเพือ่ตรวจสารเร่งเน้ือแดง ครัง้ 0 140,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและสรา้งระบบฐานขอ้มูลอาหาร

ปลอดภยัของจงัหวดัระยอง ครัง้ 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและผลติโปสเตอร ์/แผ่นพบั/

วารสาร ประชาสมัพนัธ์ คร ัง้ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาออกแบบและวดีทีศัน/์สกูป๊ขา่ว และ

ประชาสมัพนัธแ์นะน าการบริโภคอาหารปลอดภยั ครัง้ 0 250,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติรายงานผลการด าเนินงาน ครัง้ 0 30,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติเอกสารประกอบการฝึกอบรม ครัง้ 0 35,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารพรอ้มเยบ็เลม่ ครัง้ 0 10,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดังานพธิเีปิด ครัง้ 0 12,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมคูหาจ าหน่ายสนิคา้ ครัง้ 0 378,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัหา/ตกแต่งเวท/ีพื้นที่ส  าหรบัจดักจิกรรม ครัง้ 0 24,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที/่จดัหาเครื่องเสยีง/จดัหา

พนกังานท าความสะอาด ครัง้ 0 72,000                        
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รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธท์างสือ่ต่าง ๆ ครัง้ 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดัท าหน่วยบริการอาหารปลอดภยัแบบ

เบ็ดเสร็จในตลาดสดน่าซื้อ ครัง้ 0 750,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน าเยาวชนรวม

ใจตา้นภยัเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ คร ัง้ 0 14,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาเสริมสรา้งการใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ

ตระหนกัในการป้องกนัและเขา้ถงึบริการการป้องกนัการติดเชื้อเอชไอว/ี

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์และโรควณัโรค ครัง้ 0 278,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาจดักจิกรรมมหกรรมชาวระยองร่วมใจตา้น

ภยัเอดส ์ในวนัเอดสโ์ลก และวนัวาเลนไทน์ คร ัง้ 0 135,200                      

รายการระดบัที1่: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 143,800                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 109,900                      

รายการระดบัที1่: วสัดุการเกษตร 0 8,000                         

รายการระดบัที1่: วสัดุเวชภณัฑ์ 0 1,076,700                    

รายการระดบัที1่: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 70,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุอาหาร 0 9,000                         

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากร เพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงและปลอดภยัใหก้บั

ชมุชน 1,892,000                 

งบด าเนินงาน 1,892,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,892,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 482,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,028,400                    

รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,028,400                    

รายการระดบัที1่: ค่ารบัรองและพธิกีาร รายการ 0 67,000                        

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 314,200                      

สรา้งแหลง่กกัเกบ็น า้เพือ่ป้องกนั แกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและภยัแลง้ 30,000,000                

งบลงทนุ 30,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,000,000                   

ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 30,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งก าแพงคอนกรีตเสริมเหลก็ป้องกนัตลิง่ ยาว 

600.00 เมตร พรอ้มขดุลอกเพือ่ขยายความกวา้งคลองใหท้อ้งคลองกวา้ง 

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

พฒันาสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า เพือ่คุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 51,922,000                

งบลงทนุ 51,922,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,922,000                   

ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 51,922,000                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด 

LED 150W จ านวน 287 ชดุ ถนนสาย รย.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 3

 - บา้นทุ่งอา้ยบา้ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 11,296,400                   

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จ านวน 

160 ชดุ ถนนทางหลวงหมายเลข 3648 ตอนทางเลีย่งเมอืงแกลง ช่วงกม.ที่ 

2+306 - 10+105 ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 5,194,600                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด 

LED 150W จ านวน 190 ชดุ ถนนสาย รย.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 

3143 - บา้นหนองสนม อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 7,220,000                    
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รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด 

LED 150W จ านวน 175 ชดุ ถนนสาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3

 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3471 อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 7,220,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด 

LED 150W จ านวน 120 ชดุ ถนนสาย รย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 

3138 - บา้นเจด็ลูกเนิน อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง แห่ง 1 4,940,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด 

LED 150W จ านวน 130 ชดุ ถนนสาย รย.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3

 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 5,871,000                    

รายการระดบัที1่: ติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด 

LED 150W จ านวน 190 ชดุ ถนนสาย รย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 

3139 - บา้นมาบจนัทร ์อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 10,180,000                   

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอเมอืง

ระยอง 28,573,000                

งบลงทนุ 28,573,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 28,573,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,000,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 11.00 เมตร 

ยาว 32.00 เมตร คลองระบายน า้สาย 1 ต าบลเชงิเนิน อ าเภอเมอืงระยอง แห่ง 1 9,000,000                    

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 9,576,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทค์อนกรีตเดมิน ากลบัมาใชใ้หม่ 

ASPHALT  HOT MIX  IN - PLACE  RECYCLING แบบ 

RE-PAVING 7 CM.  (RECYCLING 3 CM +  AC 4 CM) กวา้ง 23.00 

เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 23,993 ตาราง

เมตร ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 9,576,000                    

ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,997,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงจดุกลบัรถในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง -

 กะเฉด - ป่าเตียน ช่วง กม.ที่ 228+243 - 252+406 โดยขยายช่องรอเลี้ยว

ในบริเวณจดุกลบัรถ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร จ านวน 5 จดุ 

ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 9,997,000                    

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมเพือ่บริการประชาชนอยา่งท ัว่ถงึ ในอ าเภอปลวก

แดง 27,406,000                

งบลงทนุ 27,406,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,406,000                   

ค่าบ ารุงรกัษาทางและสะพาน 9,326,000                    

รายการระดบัที1่: ปรบัปรุงผวิทางแอสฟลัทค์อนกรีตเดมิน ากลบัมาใชใ้หม่ 

ASPHALT  HOT MIX  IN - PLACE  RECYCLING แบบ 

RE-PAVING 7 CM.  (RECYCLING 3 CM +  AC 4 CM) กวา้ง 22.00 

เมตร ยาว 1.060 กโิลเมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงาน 23,320 ตาราง

เมตร ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 9,326,000                    

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 18,080,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเกาะกลางถนน ความกวา้ง 2.00 เมตร ความยาว 

4.807 กโิลเมตร ถนนทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเกบ็น า้หนองปลา

ไหล - เขานอ้ย ช่วง กม.ที่ 10+613 - 15+420 ต าบลตาสทิธิ์ อ  าเภอปลวก แห่ง 1 9,996,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งเกาะกลางถนน ความกวา้ง 2.00 เมตร ความยาว 

2.740 กโิลเมตร ถนนทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเกบ็น า้หนองปลา

ไหล - เขานอ้ย ช่วง กม.ที่ 2+460 - 5+200 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง แห่ง 1 8,084,000                    
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โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ และเพิม่ขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและ

การบริการ 3,267,500                 

พฒันาเทคโนโลย ีระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ 3,267,500                 

งบด าเนินงาน 3,267,500                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,267,500                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 50,400                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 785,000                      

รายการระดบัที2่: ฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 785,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 50,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 28,800                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 21,900                        

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 2,330,400                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาผลติและเผยแพร่สือ่ประชาสมัพนัธ์ 0 2,202,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมากจิกรรมเสริมสรา้งการรบัรู ้EEC ผ่าน

โครงการจงัหวดัเคลือ่นที่ คร ัง้ 0 128,400                      

รายการระดบัที1่: วสัดุส านกังาน 0 51,000                        

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 191,242,700              

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 191,242,700              

โครงการพฒันาความพรอ้มของพื้นที ่สรา้งบรรยากาศเพือ่ส่งเสริมการคา้ การลงทนุ

อตุสาหกรรม มุง่สู่เขตเศรษฐกจิพเิศษทีด่แีละทนัสมยัทีสุ่ดในภูมภิาคอาเซยีน 50,000,000                

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นแหลง่น า้เพือ่สนบัสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาค

ตะวนัออก 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งประตูระบายน า้บานระบายตรงขนาด 6.00 x 5.50 

เมตร พรอ้มเครื่องกวา้นขนาด 15 ตนั และเกยีรม์อเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 2.2 

กโิลวตัต ์พรอ้มอปุกรณ์ประกอบส าหรบัเครื่องกวา้น ต าบลทบัมา อ าเภอ แห่ง 1 50,000,000                   

โครงการปรบัปรุงมาตรฐานสนิคา้และธุรกจิบริการดา้นการทอ่งเทีย่ว 126,044,300              

ศึกษาจดัท าแผนแมบ่ทและส ารวจออกแบบรายละเอยีดและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มในข ัน้รายละเอยีด (EIA) ถนนบูรพาชลทติ (ระยะที ่2) 76,044,300                

งบรายจ่ายอื่น 76,044,300                

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งที่ปรึกษาส ารวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มในข ัน้รายละเอยีด (EIA) ถนนบูรพาชลทติ (ระยะที่ 2) แห่ง 0 76,044,300                   

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่และความ

ปลอดภยัใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว 50,000,000                

งบลงทนุ 50,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000,000                   

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 50,000,000                   

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัติกคอนกรีต กวา้ง 6.00  เมตร

 ทางจกัรยานกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 11.000 กโิลเมตร

 ต าบลแม่น า้คู ้อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สายทาง 1 50,000,000                   

โครงการเร่งแกไ้ขปญัหาวกิฤตมลพษิและพฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น 11,540,000                

การบริหารจดัการแกไ้ขปญัหาทรพัยากรทางทะเลและป่าชายเลนอยา่งย ัง่ยนื 11,540,000                
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งบด าเนินงาน 6,600,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,600,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 1,000,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 1,000,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 5,600,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าหนงัสอืเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

เรื่องการจดัการขยะอยา่งถกูวธิี 0 2,000,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรมสรา้งแนวป้องกนัขยะใน

พื้นที่ป่าชายเลน 0 3,600,000                    

งบลงทนุ 4,940,000                 

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,940,000                    

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,940,000                    

รายการระดบัที1่: ก่อสรา้งสะพานทางเดนิรอบป่าชายเลน ขนาดกวา้ง

ประมาณ 1.60 เมตร ยาวประมาณ 600.00 เมตร ต าบลเนินพระ อ าเภอ แห่ง 1 4,940,000                    

โครงการพฒันาดา้นสงัคม 3,658,400                 

พฒันาศกัยภาพดา้นการศึกษา และเตรียมความพรอ้มเดก็และเยาวชน เพือ่รองรบั

สงัคมไทย 4.0 3,658,400                 

งบด าเนินงาน 3,658,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,658,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 0 734,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 0 75,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าพาหนะเดนิทางในประเทศ 0 15,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดนิทางในประเทศ 0 60,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 0 2,399,000                    

รายการระดบัที2่: การฝึกอบรมสมัมนาประชาชนท ัว่ไป 0 2,399,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าจา้งเหมาบริการ 0 450,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดัท าเอกสาร 0 90,000                        

รายการระดบัที2่: ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรมมหกรรมเปิดโลกอาชพี

เตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมไทย 4.0 0 360,000                      

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 545,504,200               

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 545,504,200              

แผนงานยทุธศาสตรส่์งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 545,504,200              

ผลผลติการจดับริการสาธารณะ 545,504,200              

การจดับริการสาธารณะดา้นการศึกษา 122,757,300              

งบอดุหนุน 122,757,300              

เงนิเดอืน 44,654,300                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (เงนิเดอืน) อตัรา 120 44,654,300                   

รายการระดบัที2่: เงนิเดอืน อตัรา 120 44,654,300                   

รายการระดบัที3่: อตัราเดมิ อตัรา 120 42,487,100                   

รายการระดบัที3่: เงนิวทิยฐานะ อตัรา 37 2,167,200                    

เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการ 1,234,800                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (เงนิเดอืน) อตัรา 16 1,234,800                    

รายการระดบัที2่: เงนิเดอืน อตัรา 16 1,234,800                    

รายการระดบัที3่: เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน อตัรา 16 1,126,800                    

รายการระดบัที3่: เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) อตัรา 3 108,000                      

ค่าตอบแทน 8,418,200                    
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รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั อตัรา 25 4,314,500                    

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนส าหรบัพนกังานจา้ง อตัรา 25 4,283,500                    

รายการระดบัที3่: อตัราเดมิ อตัรา 25 3,714,300                    

รายการระดบัที3่: เงนิค่าครองชพีช ัว่คราวส าหรบัพนกังานจา้ง อตัรา 25 569,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงานเพือ่เลือ่น

หรือใหม้วีทิยะฐานะใหสู้งขึ้น อตัรา 10 31,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (บ าเหน็จ อตัรา 13 3,692,300                    

รายการระดบัที2่: ขา้ราชการครู อตัรา 13 3,692,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเช่าบา้น) อตัรา 5 288,000                      

รายการระดบัที2่: ขา้ราชการครู (ค่าเช่าบา้น) อตัรา 5 288,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่า

การศึกษาของบุตร) อตัรา 10 123,400                      

รายการระดบัที2่: ขา้ราชการครู อตัรา 10 123,400                      

ค่าใชส้อย 58,736,700                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าใชส้อย) อตัรา 32 214,100                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนส าหรบัพนกังานจา้ง อตัรา 32 214,100                      

รายการระดบัที3่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 32 214,100                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษา

ทอ้งถิน่ (ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน) คน 555 585,000                      

รายการระดบัที2่: ระดบัประถมศึกษา คน 555 555,000                      

รายการระดบัที2่: ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คน 10 30,000                        

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั คน 5069 20,276,000                   

รายการระดบัที2่: นกัเรียนโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คน 5069 20,276,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 1555 37,661,600                   

รายการระดบัที2่: ค่าจดัการเรียนการสอน คน 1555 20,778,800                   

รายการระดบัที3่: อนุบาล (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 1555 2,641,900                    

รายการระดบัที3่: ป. 1 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 646 1,210,300                    

รายการระดบัที3่: ป. 2 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 649 1,119,100                    

รายการระดบัที3่: ป. 3 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 629 997,500                      

รายการระดบัที3่: ป. 4 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 568 989,900                      

รายการระดบัที3่: ป. 5 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 533 843,600                      

รายการระดบัที3่: ป. 6 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 492 685,900                      

รายการระดบัที3่: ม. 1 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 653 2,285,600                    

รายการระดบัที3่: ม. 2 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 686 2,338,000                    

รายการระดบัที3่: ม. 3 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 694 2,079,000                    

รายการระดบัที3่: ม. 4 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 474 1,512,400                    

รายการระดบัที3่: ม. 5 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 431 1,558,000                    

รายการระดบัที3่: ม. 6 (ค่าจดัการเรียนการสอน) คน 390 1,451,600                    

รายการระดบัที3่: อาชวีศึกษา (ปวช.) อตุสาหกรรม/สือ่สาร คน 207 1,066,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คน 1491 3,005,400                    

รายการระดบัที3่: อนุบาล (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 1491 447,300                      

รายการระดบัที3่: ป. 1 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 646 229,400                      

รายการระดบัที3่: ป. 2 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 646 212,100                      

รายการระดบัที3่: ป. 3 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 651 189,000                      

รายการระดบัที3่: ป. 4 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 607 187,600                      

รายการระดบัที3่: ป. 5 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 528 159,900                      

รายการระดบัที3่: ป. 6 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 537 130,000                      

รายการระดบัที3่: ม. 1 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 653 293,900                      
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รายการระดบัที3่: ม. 2 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 653 293,900                      

รายการระดบัที3่: ม. 3 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 719 267,300                      

รายการระดบัที3่: ม. 4 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 474 199,000                      

รายการระดบัที3่: ม. 5 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 474 205,000                      

รายการระดบัที3่: ม. 6 (ค่าเครื่องแบบนกัเรียน) คน 387 191,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าหนงัสอืเรียน คน 1491 5,821,100                    

รายการระดบัที3่: อนุบาล (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 1491 298,200                      

รายการระดบัที3่: ป. 1 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 646 398,200                      

รายการระดบัที3่: ป. 2 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 646 364,600                      

รายการระดบัที3่: ป. 3 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 651 326,600                      

รายการระดบัที3่: ป. 4 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 607 350,700                      

รายการระดบัที3่: ป. 5 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 528 357,900                      

รายการระดบัที3่: ป. 6 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 537 295,300                      

รายการระดบัที3่: ม. 1 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 653 498,900                      

รายการระดบัที3่: ม. 2 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 653 572,700                      

รายการระดบัที3่: ม. 3 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 719 563,800                      

รายการระดบัที3่: ม. 4 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 474 524,600                      

รายการระดบัที3่: ม. 5 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 474 517,900                      

รายการระดบัที3่: ม. 6 (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 387 423,700                      

รายการระดบัที3่: อาชวีศึกษา (ปวช.)  (ค่าหนงัสอืเรียน) คน 251 328,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าอปุกรณ์การเรียน คน 1555 2,938,600                    

รายการระดบัที3่: อนุบาล (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 1555 310,800                      

รายการระดบัที3่: ป. 1 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 646 248,500                      

รายการระดบัที3่: ป. 2 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 649 229,800                      

รายการระดบัที3่: ป. 3 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 629 204,800                      

รายการระดบัที3่: ป. 4 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 568 203,200                      

รายการระดบัที3่: ป. 5 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 533 173,200                      

รายการระดบัที3่: ป. 6 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 492 140,800                      

รายการระดบัที3่: ม. 1 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 653 274,400                      

รายการระดบัที3่: ม. 2 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 686 280,600                      

รายการระดบัที3่: ม. 3 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 694 249,500                      

รายการระดบัที3่: ม. 4 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 474 183,100                      

รายการระดบัที3่: ม. 5 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 431 188,600                      

รายการระดบัที3่: ม. 6 (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 390 175,800                      

รายการระดบัที3่: อาชวีศึกษา (ปวช.) (ค่าอปุกรณ์การเรียน) คน 207 75,500                        

รายการระดบัที2่: ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คน 1555 5,117,700                    

รายการระดบัที3่: อนุบาล (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 1555 668,700                      

รายการระดบัที3่: ป. 1 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 646 305,800                      

รายการระดบัที3่: ป. 2 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 649 282,800                      

รายการระดบัที3่: ป. 3 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 629 252,000                      

รายการระดบัที3่: ป. 4 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 568 250,100                      

รายการระดบัที3่: ป. 5 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 533 213,200                      

รายการระดบัที3่: ป. 6 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 492 173,300                      

รายการระดบัที3่: ม. 1 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 653 574,800                      

รายการระดบัที3่: ม. 2 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 686 587,900                      

รายการระดบัที3่: ม. 3 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 694 522,800                      

รายการระดบัที3่: ม. 4 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 474 378,100                      

รายการระดบัที3่: ม. 5 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 431 389,500                      

รายการระดบัที3่: ม. 6 (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) คน 390 362,900                      
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รายการระดบัที3่: อาชวีศึกษา (ปวช.) (ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพ คน 207 155,800                      

ค่าวสัดุ 9,713,300                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) คน 5069 9,713,300                    

รายการระดบัที2่: นกัเรียนโรงเรียนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คน 5069 9,713,300                    

การจดับริการสาธารณะดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 60,498,000                

งบอดุหนุน 60,498,000                

ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 60,498,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการก่อสรา้งถนน สาย 1 19,998,000                   

รายการระดบัที2่: ถนนแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต สาย 1 19,998,000                   

รายการระดบัที3่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.10009สายปากทางแกลง - บา้นสมานมติร ต าบล

กะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที3่: ซอ่มสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.10007 สายบา้นชะวกึ - บา้นหว้งหนิ ต าบลตาขนั 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง สาย 1 9,999,000                    

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนการก่อสรา้งถนน สาย 1 40,500,000                   

รายการระดบัที2่: ถนนแอสฟลัตต์ิกคอนกรีต สาย 1 40,500,000                   

รายการระดบัที3่: ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต รหสั

ทางหลวงทอ้งถิน่ รย.ถ.10011 สายบา้นส านกัทอง - บา้นหาดใหญ่ 

ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง สาย 1 9,000,000                    

รายการระดบัที3่: โครงการแหลง่ท่องเที่ยวตามรอยศาสตรพ์ระราชาสู่

การเชือ่มโยงแหลง่ท่องเที่ยวก่อสรา้งปรบัปรุงถนนรอบอ่างดอกกราย

ศูนยบ์ริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริจงัหวดัระยอง ต าบล

แม่น า้คู ้ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง ต าบลพนานิคม ต าบล

นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง สาย 1 31,500,000                   

การจดับริการสาธาณะดา้นสงัคม 119,487,900              

งบอดุหนุน 119,487,900              

ค่าจา้งช ัว่คราว 276,200                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าตอบแทน) อตัรา 2 276,200                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง อตัรา 2 276,200                      

รายการระดบัที3่: อตัราเดมิ อตัรา 2 276,200                      

ค่าตอบแทน 118,020,000                 

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) คน 9835 118,020,000                 

ค่าใชส้อย 975,700                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าใชจ่้าย อตัรา 2 975,700                      

รายการระดบัที2่: ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง อตัรา 2 13,700                        

รายการระดบัที3่: เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม อตัรา 2 13,700                        

รายการระดบัที2่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมบ ารุงรกัษา แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที3่: สนามกฬีาขนาดใหญ่ แห่ง 1 950,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าพฒันาบุคลากรผูดู้แลสนามกฬีา แห่ง 1 12,000                        

ค่าสาธารณูปโภค 216,000                      

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่า แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที2่: ค่าสาธารณูปโภค แห่ง 1 216,000                      

รายการระดบัที3่: สนามกฬีาขนาดใหญ่ แห่ง 1 216,000                      

การจดับริการสาธารณะดา้นสิ่งแวดลอ้ม 72,000,000                

งบอดุหนุน 72,000,000                
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ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 72,000,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งระบบจดัการสิง่ปฎกูิลและขยะมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่ง 1 72,000,000                   

รายการระดบัที2่: ก่อสรา้งระบบก าจดัขยะ แห่ง 1 72,000,000                   

รายการระดบัที3่: โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบฝงักลบขยะมูลฝอย

อยา่งถกูหลกัสุขาภบิาล ภายในศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม แบบครบ

วงจร ต าบลน า้คอก อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 72,000,000                   

การจดับริการสาธารณะดา้นการบริหารจดัการ 57,361,000                

งบอดุหนุน 57,361,000                

ค่าใชส้อย 57,361,000                   

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกจิถา่ยโอน 0 57,361,000                   

การจดับริการสาธารณะดา้นอื่น ๆ 113,400,000              

งบอดุหนุน 113,400,000              

ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 113,400,000                 

รายการระดบัที1่: เงนิอดุหนุนค่าสิง่ก่อสรา้งการจดับริการสาธารณะดา้นอืน่ๆ แห่ง 1 113,400,000                 

รายการระดบัที2่: โครงการป่าชายเลนในเมอืงจงัหวดัระยอง ป่าชายเลน

พระเจดยีก์ลางน า้ อญัมณีหน่ึงเดยีวในระยอง (ระยะที่ 1) ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 39,600,000                   

รายการระดบัที2่: โครงการป่าชายเลนในเมอืงจงัหวดัระยอง ป่าชายเลน

พระเจดยีก์ลางน า้ อญัมณีหน่ึงเดยีวในระยอง (ระยะที่ 2) ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง แห่ง 1 73,800,000                   


