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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 3/๒๕62 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

วันที่ 3 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องภักดศีรีสงคราม ชัน้ 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

------------------------------------------------ 
                                                                         

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                 ประธานฯ 
2. นายอินทรีย์  เกิดมณี   ปลัดจังหวัดระยอง  
3. นางวนิดา  สมบัติศรี   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
4. นางสาวสมปิดี  วงษ์พรมมา  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
5. นายชัยยง โกศลวิทยานันต์  อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
6. นางสาวนรารัตน์  อนุรักษานุตร์ แทน พาณิชย์จังหวัดระยอง 
7. นางดวงใจ  โชติบัญชา   แทน คลังจังหวัดระยอง 
8. นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง 
9. นางสาวอุทัยวรรณ  พลสมัคร แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
10. นายกิตติพล  แต่งผิว   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      จังหวัดระยอง 
11. นายพงษ์อนันต์  จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
12. นางศุภดี  วิถีธรรมศักดิ์   วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑3. นางสุพรรณษา  สุขเทศน์  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
14. นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
15. นางสาวณัฐมน  แซ่โง้ว  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
16. นางอรุณรัตน์  ภูพันตันติ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
17. นายบุญธรรม  ใยกล้า   นายกเทศมนตรีตําบลเนินพระ 
18. นายไพฑูรย์  อรชร   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
19. นายประสาน  สุขสําราญ  แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
20. นายอุทิศ ลิ่มสกุล   ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานระยอง 
21. นายภิรมย์ อันล้ําเลิศ   แทน ผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
22. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
23. นายสุวิทย์  ชื่นปิยะวาจา  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
24. นายชยุต  ชัยตระกูลทอง   นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
25. นายธีรยุทธ  แพนเกาะ  แทน นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
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26. นายพิจนันท์  ประดับ   แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดระยอง 
27. นายสุรศักดิ์  วงษ์เหม   ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
28. นายรุ่งโรจน์  เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านด้านสิ่งแวดล้อม  
29. นางสุธีรา  ผ่องใส    ผู้แทนภาคประชาสังคม 
30. นายประจวบ  จําเนียรศรี  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
31. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าสํานักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์) 
3. ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี ๑ 
4. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 
5. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระยอง 
6. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดระยอง 
7. ประธานคณะทํางานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
8. นายปรัชญา  สมะลามา 
9. นายสุนทร  ราชวฒัน ์
10. นปก.มทบ.14 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ อําเภอเมืองระยอง 
2. นายอธิวัฒน์  ตันศิร ิ   อําเภอแกลง 
3. นายประสิทธิ์  คอกขุนทด  อําเภอบ้านค่าย 
4. นายอนุศักดิ์  พิริยอมร   อําเภอปลวกแดง 
5. นายอํานวย  เกษตรสินธ์นุกูล อําเภอบ้านฉาง 
6. นายบุญเชิด  สรแสง   อําเภอวังจันทร์ 
7. นายศรายุทธ  อุโครต   อําเภอนิคมพัฒนา 
8. นายสถาพร สมุทรน้อย   อําเภอเขาชะเมา 
10. นายสุวิชัย  สินบังเกิด   สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง 
12. นางจีรภา  บุญไชโย   สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
14. นายเสกสรร  ทรัพย์เจริญ  โครงการชลประทานระยอง 
16. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์  สํานักงานจังหวัดระยอง 
17. นายศรัณย์  เพชรพันธ์   สํานักงานจังหวัดระยอง 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ มีดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
   จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือทํา
หน้าทีใ่นการวางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบ
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กําหนด 
   ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยภายหลังจากท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่ามี
ฝนตกน้อยกว่าปกติในหลายพ้ืนที่ และจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อย และทิ้งช่วง ทําให้มีน้ําเก็บกักในแหล่งน้ํามีน้อย น้ําและความชื้นในดินมีน้อย จึงส่งผลให้
เกิดสถานการณ์การขาดแคลนน้ําที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งในด้านมิติของการเกษตรกรรม การดํารงชีพ 
และน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค เป็นต้น ประกอบกับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เดินทางไปตรวจราชการในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการเชิงนโยบายอนุมัติงบประมาณให้จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก ให้จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท และสําหรับอีก ๗๔ จังหวัด ให้จังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้น 15,800 ล้านบาท  
   จากนั้นในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นว่าเพ่ือให้การ
ดําเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศอันเนื่ องมาจากปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักไป
บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อม และสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือแก้ไข
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ โดยด่วน จึงให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ
ในจังหวัดเตรียมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ข้างต้น 
   ในการนี้ จังหวัดระยองจึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 3/๒๕62 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รวมถึง มีระเบียบวาระ
การประชุมเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 

   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

   ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 2/๒๕62 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นั้น สํานักงานจังหวัดระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ   
ได้จัดทําสรุปรายงานการประชุมฯ จํานวน 19 หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 219 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว รวมถึง ได้นําเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัดระยองด้วยแล้ว ซึ่งไม่มี
กรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถแจ้งได้
ที่ฝุายเลขานุการฯ 
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ดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.บ.จ.  

ครั้งที่ 2/๒๕62 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง เพื่อทราบ 
   สรุปการใช้วงเงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
   ของจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
    ตามที่จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 23 โครงการ 58 กิจกรรม วงเงินรวม 370,660,100 บาท ซึ่งได้อนุมัติและมอบอํานาจให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน และอําเภอ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่า มีวงเงินเหลือ จ่ายที่
สามารถนํามาจัดสรรเพ่ือดําเนินโครงการอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้สรุปคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ได้อนุมัติแล้ว รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ 16 กิจกรรม วงเงินรวม 67,703,070 บาท ดังนี้ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ 
  รวมท้ังสิ้น 14 โครงการ 16 กิจกรรม   67,703,070  

การใช้เงินเหลือจ่ายครั้งท่ี 1 (มต ิก.บ.จ. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562) 2 โครงการ 2 กิจกรรม 10,100,000  
1 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม กิจกรรม : การเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ติดตามและประเมินผลการเปลีย่นแปลง
พื้นที่จัดวางปะการังเทียม และจดัทําเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์) 

สบทช.1       
5,100,000  

2 โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟูา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
กิจกรรม : ตดิตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สาย รย.5037 แยก ทช.รย.4006 –  
บ้านเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

      
5,000,000  

การใช้เงินเหลือจ่ายครั้งท่ี 2 (มต ิก.บ.จ. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) 9 โครงการ 9 กิจกรรม 38,369,070  
3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

ในอําเภอเขาชะเมา ประจําปี 2562 กิจกรรม : ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายเก้าห้อง - เขาประทุน หมู่ที่ 4 บ้านคลองยาง ตําบลเขาน้อย 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ช่วงที่ 2) 

อําเภอเขาชะเมา 4,683,000  

4 โครงการจดัทําระบบประปาเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ําอุปโภคบรโิภค  
กิจกรรม : ก่อสร้างวางท่อผันน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

อําเภอเขาชะเมา 1,700,000  

5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงใน
อําเภอบ้านฉาง ประจําปี 2562 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสํานักท้อน 1 หมู่ที่ 1 ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

อําเภอบ้านฉาง 2,634,000  

6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงใน
อําเภอบ้านค่าย ประจําปี 2562 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกิโลเมตรที่ 3 – มาบตองใน หมู่ที่ 4 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 

อําเภอบ้านค่าย 8,836,000  

7 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทสจ.ระยอง 1,615,000  
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม หน่วยด าเนินการ  งบประมาณ 
8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม : สร้างและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้พื้นท่ีชุ่มน้ําระดับชาต ิ

ทสจ.ระยอง 1,721,070  

9 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม กิจกรรม : การเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จัดวางทุ่นแนวเขตปะการังเทียมบริเวณ
จังหวัดระยอง จํานวน 200 ชุด) 

สบทช.1 2,000,000  

10 โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ กิจกรรม : 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลุ่มน้ําปุาชายเลนตําบลเนินฆ้อ ภายใตโ้ครงการอนุรกัษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ําปุาชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย หมู่ที่ 2  
ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

แขวงทางหลวง
ชนบทระยอง 

5,380,000  

11 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
ประชาชน 

ตํารวจภูธรจังหวัด
ระยอง 

9,800,000  

การใช้เงินเหลือจ่ายครั้งท่ี 3 (เห็นชอบในหลักการ) 3 โครงการ 3 กิจกรรม 7,800,000  
12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงใน

อําเภอบ้านค่าย ประจําปี 2562 กิจกรรม : ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก สายหนองกรับ - มาบหวายโสม หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 
11 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

อําเภอบ้านค่าย 3,997,000  

13 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองหนองไร่ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไร่ อําเภอ 
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

อําเภอปลวกแดง 803,000  

14 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวัดระยอง ประจําปี 2562 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการจดัเก็บและพัฒนา
ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง (smart tourism rayong 4.0) 

สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยอง 

3,000,000  

การใช้เงินเหลือจ่ายครั้งท่ี 4 (เห็นชอบในหลักการ) 2 โครงการ 2 กิจกรรม 7,900,000  
15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงใน

อําเภอบ้านค่าย ประจําปี 2562  
กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา - เขาอีเก้ง  
หมู่ที ่10 ตําบลบางบตุร อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

อําเภอบ้านค่าย 4,500,000  

16 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงใน
อําเภอแกลง ประจําปี 2562 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายมาบพวา – เขาหินแท่น บ้านหนองกวาง  
หมู่ที่ 9 ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อําเภอแกลง 3,400,000  

การใช้เงินเหลือจ่ายครั้งท่ี 5 (เห็นชอบในหลักการ) 1 โครงการ 1 กิจกรรม 3,534,000  
17 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงใน

อําเภอเมืองระยอง ประจําปี 2562 กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเกษตรพัฒนา ซอย 5 หมู่ที ่1 ตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

อําเภอเมืองระยอง 3,534,000  

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ฝุายสํานักงานจังหวัดระยองนําเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4   เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
   4.1 การปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2563 ของจังหวัดระยอง (ส านักงานจังหวัดระยอง) 
      ด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยและสํานักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พร้อมปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ให้เป็นไปตาม
ปฏิทินและหลักเกณฑ์การปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สํานัก-
งบประมาณกําหนด และให้ส่งคําขอฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖2 โดยแนวทางและหลักเกณฑ์ คือ 
โครงการที่ส่วนราชการได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และโครงการที่เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ 
จะต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 กรณีจะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ 
ภายในกรอบวงเงิน (Y1) และให้นําโครงการ/กิจกรรมไปบรรจุไว้ในโครงการสํารองฯ (Y2) ดังนั้น จังหวัดระยองได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและหารือการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่สามารถ
จัดทําข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ทัน เสนอให้จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เพื่อรวบรวมจัดส่งให้
กระทรวงมหาดไทยและบันทึกคําของบในระบบ e-Budgeting ให้ทันภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 
      เดิมจังหวัดระยองได้เสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 42 โครงการ 124 กิจกรรม วงเงินรวมทั้งสิ้น 749,401,490 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบ
พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ข้างต้น จํานวน 74 กิจกรรม วงเงิน 481,653,300 บาท จึงต้อง
เสนอกิจกรรมใหม่ทีส่อดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอใหม่แล้ว
รวมจํานวน 29 กิจกรรม (เสนอกิจกรรมใหม่ภายใต้โครงการเดิมที่มีอยู่) วงเงินรวม 429,189,000 บาท ดังนั้น 
เมื่อรวมกับคําขอตั้งงบประมาณฯ เดิม รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ 153 กิจกรรม วงเงินรวม 1,178,590,490 บาท 
      ทั้งนี้ เนื่องด้วยกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาที่กระชั้นชิด สํานักงานจังหวัดระยอง
จึงไม่สามารถรวบรวมรายละเอียดโครงการที่เสนอใหม่เข้าที่ประชุม ก .บ.จ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ตาม
ห้วงเวลาข้างต้น ดังนั้น จึงได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในฐานะประธาน ก.บ.จ. พิจารณากลั่นกรองและให้
ความเห็นชอบในการทบทวนและปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณฯ ดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้
พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้จัดส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยและสํานัก
งบประมาณพิจารณาไดท้ันตามกําหนดเวลาด้วยแล้ว ดังนั้น ในการประชุมวันนี้จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ
และพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

     มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบตามที่ฝุายเลขานุการนําเสนอ 
 

   4.2 การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทา 
     ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองอันเนื่องมาจากปัญหา 
     ภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (ส านักงานจังหวัดระยองและส านักงานป้องกัน
     และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง) 
      กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อม และสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ โดยด่วน จึงให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดเตรียมดําเนินการตาม
มตคิณะรัฐมนตรีฯ ข้างต้น 
      ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
      กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ดังนี้ 
      1) วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
ภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัย เพ่ือให้เกิดการ
สร้างอาชีพ รายได้ การจ้างแรงงาน ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้ง เพ่ือเตรียมพร้อมในการปูองกันและลด
ความเสี่ยงจากภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นท่ีประสบภัยซ้ําซากและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
      ๒) ระยะเวลาด าเนินการ : ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและอุทกภัย โดยเมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณต้องสามารถก่อหนี้
ผูกพันได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ต้องก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 กันยายน 2562) 
      3) งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑๕,๘๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น สําหรับ ๗๔ จังหวัด ๆ ละ 
๒๐๐ ล้านบาท และสําหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท 
      4) แนวทางการด าเนินการ (ในส่วนของจังหวัด) : 
       4.1) หน่วยงานในจังหวัดจัดทําโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อาทิ การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ รวมทั้ง การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน 
       4.2) คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เหตุผลความจําเป็น และกรอบระยะเวลาดําเนินการ โดยให้หัวหน้าสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทําหน้าที่สนับสนุนฝุายเลขานุการ รวมทั้งให้จัดส่งคําขอไปยังกองจัดทํา
งบประมาณเขตพ้ืนที่ (CBO) เพ่ือพิจารณาอนมุัติคําขอฯ และทําใบจัดสรรงบประมาณ 
       4.4) จังหวัดเตรียมการสําหรับเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง และดําเนินการลงนามในสัญญา 
      5) หลักเกณฑ์แนวทางการจัดท าโครงการ : โดยมีลักษณะของโครงการ ดังนี้ 
       5.๑) การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 
       5.๒) การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค 
       5.๓) การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ 
       5.๔) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน 
       5.๕) การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย 
      6) เงื่อนไขในการเสนอโครงการ :  
       6.1) เป็นโครงการอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดที่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง อาทิ เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ รายได้ การจ้าง
แรงงาน ตลอดจนการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ํา การขุดเจาะ เปุาล้างบ่อบาดาล ระบบส่งน้ํา ระบบประปา 
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       6.2) โครงการจะต้องมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
        - สถานที่ดําเนินการต้องมีเอกสารการอนุญาต/อนุมัติ ตามกฎหมาย/ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องให้ใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
        - แบบรูปรายการ มีประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔ ปร.๕) 
        - ไม่มีข้อทักท้วงจากประชาชนในพื้นท่ี 
       6.3 ห้ามนํางบประมาณมาใช้จ่ายในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
        - การจัดซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จําเป็นเพ่ือประกอบโครงการ 
        - การจัดประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ 
        - การเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารท่าการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
       6.๔ ไม่เป็นโครงการที่ซ้ําซ้อนแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ/
หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ หรือที่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้เพ่ือจะดําเนินการในพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
       ทั้งนี้ จากแนวทางและหลักเกณฑ์ข้างต้น จังหวัดระยองจึงได้กําหนดปฏิทินการ
ดําเนินงานระดับจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทินของกระทรวง รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดําเนินโครงการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องระบบเพ่ือ
การตัดสินใจแบบองค์รวม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง ดังนี้ 
ที่ การด าเนินการ กรอบระยะเวลา หน่วยรับผิดชอบ 
1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการไปยงัผู้วา่ราชการจังหวัด

ทั่วประเทศเตรียมเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย   
21 ส.ค. 62 สํานักงานจงัหวัด 

2 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แจ้งหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการ
ประชุม vcs มอบนโยบายรองนายกรัฐมนตรี 

21 ส.ค. 62 สํานักงานจงัหวัด 

3 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดเตรียมแผนงาน/โครงการ 23 ส.ค. 62 สํานักงานจงัหวัด 
4 จังหวัดประสานแจ้งอาํเภอ/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องเตรียมดําเนินการ

เบื้องต้น 
25 ส.ค. 62 สํานักงานจงัหวัด 

5 จังหวัดจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้อําเภอและหน่วยงาน 26 ส.ค. 62 สํานักงานจงัหวัด 
6 อําเภอ/หน่วยงาน จัดทํารายละเอียดโครงการ 26-29 ส.ค. 62 อําเภอ/หน่วยงาน 
7 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดดําเนินการ 28 ส.ค. 62 สํานักงานจงัหวัด 
8 อําเภอ/หน่วยงาน สง่รายละเอียดและคําของบประมาณให้จังหวดั

พิจารณา 
29 ส.ค. 62
ก่อน 16.00 น. 

อําเภอ หน่วยงาน 

9 จังหวัดดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการ 30 ส.ค. 62 สํานักงานจงัหวัด 
สนง.ปภ.จังหวัด 

10 จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ และให้หน่วยงาน/อ าเภอน าเสนอ 

3 ก.ย. 62 ส านักงานจงัหวัด 

11 จังหวัดส่งคําขอไปยังกองจัดทาํงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) 3 - 5 ก.ย. 62 สํานักงานจงัหวัด 
12 กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) อนุมัติคําขอ 6 - 9 ก.ย. 62 สํานักงบประมาณ 
13 กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ทําใบจัดสรรงบประมาณ 10-11 ก.ย. 62 สํานักงบประมาณ 
14 จังหวัดแจ้งอําเภอ/หน่วยงาน เพื่อมอบอํานาจให้ดําเนนิการโครงการ 11-13 ก.ย. 62 สํานักงานจงัหวัด 
15 อําเภอ/หน่วยงาน เตรียมการสาํหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 12-24 ก.ย. 62 อําเภอ หน่วยงาน 
16 อําเภอ/หน่วยงานลงนามในสัญญา และแจ้งจังหวัด เพื่อทํา PO 19-28 ก.ย. 62 อําเภอ หน่วยงาน 
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   มติที่ประชุม : เห็นชอบ และไม่เห็นชอบ แยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน โครงการ/วงเงิน ที่เสนอ การพิจารณาของ ก.บ.จ. 
อําเภอเมืองระยอง 7 โครงการ  

วงเงิน 20,478,399 บาท 
เห็นชอบ 6 โครงการ วงเงิน 15,478,400 บาท 
ไม่เห็นชอบ 1 โครงการ วงเงนิ 4,999,999 บาท 

อําเภอแกลง 25 โครงการ  
วงเงิน 18,209,460 บาท 

เห็นชอบ 23 โครงการ วงเงิน 17,307,460 บาท 
ไม่เห็นชอบ 2 โครงการ วงเงิน 902,000 บาท 

อําเภอบ้านค่าย 37 โครงการ  
วงเงิน 21,987,200 บาท 

เห็นชอบ 37 โครงการ วงเงิน 21,987,200 บาท 
ไม่เห็นชอบ - 

อําเภอปลวกแดง 3 โครงการ  
วงเงิน 3,651,000 บาท 

เห็นชอบ 3 โครงการ วงเงิน 3,651,000 บาท 
ไม่เห็นชอบ - 

อําเภบ้านฉาง 15 โครงการ  
วงเงิน 9,394,400 บาท 

เห็นชอบ 14 โครงการ วงเงิน  9,029,400 บาท 
ไม่เห็นชอบ 1 โครงการ วงเงิน 365,000 บาท 

อําเภอนิคมพัฒนา 9 โครงการ  
วงเงิน 32,702,000 บาท 

เห็นชอบ 2 โครงการ วงเงิน 5,179,000 บาท 
ไม่เห็นชอบ 7 โครงการ วงเงิน 27,523,000 บาท 

อําเภอวังจันทร ์ 28 โครงการ  
วงเงิน 10,599,500 บาท 

เห็นชอบ 28 โครงการ วงเงิน 10,599,500 บาท 
ไม่เห็นชอบ - 

อําเภอเขาชะเมา 35 โครงการ  
วงเงิน 18,222,700 บาท 

เห็นชอบ 35 โครงการ วงเงิน 18,222,700 บาท 
ไม่เห็นชอบ - 

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดระยอง 

1 โครงการ  
วงเงิน 4,385,000 บาท 

เห็นชอบ 1 โครงการ วงเงิน  4,214,280 บาท 
ไม่เห็นชอบ ในกิจกรรมย่อยการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า  
"พลังน้ํา (ใจ) พลังชุมชน" วงเงิน 170,720 บาท 

สํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

8 โครงการ  
วงเงิน 9,801,100 บาท 

เห็นชอบ 7 โครงการ วงเงิน  9,401,100 บาท 
ไม่เห็นชอบ 1 โครงการ วงเงิน 400,000 บาท 

สํานักงานเกษตรจังหวัด
ระยอง 

28 โครงการ  
วงเงิน 8,362,860 บาท 

เห็นชอบ 26 โครงการ วงเงิน 8,251,850 บาท 
ไม่เห็นชอบ 2 โครงการ วงเงิน 111,010 บาท 

การประปาส่วนภมูิภาค
สาขาระยอง 

11 โครงการ  
วงเงิน 50,504,550 บาท 

เห็นชอบ -  
ไม่เห็นชอบ 11 โครงการ วงเงิน 50,504,550 บาท 

โครงการชลประทานระยอง 3 โครงการ  
วงเงิน 11,800,000 บาท 

เห็นชอบ 3 โครงการ วงเงิน 11,800,000 บาท 
ไม่เห็นชอบ - 

โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาประแสร ์

1 โครงการ  
วงเงิน 493,270 บาท 

เห็นชอบ 1 โครงการ วงเงิน 493,270 บาท 
ไม่เห็นชอบ - 

รวมท้ังสิ้น 211 โครงการ 
วงเงิน 220,591,439 บาท 

เห็นชอบ 186 โครงการ วงเงิน 135,615,160 บาท 
ไม่เห็นชอบ 25 โครงการ วงเงิน 64,384,840 บาท 

 
 สําหรับรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานและอําเภอได้เสนอให้จังหวัดระยองซึ่งได้
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
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1. อ าเภอเมืองระยอง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ความเห็น ก.บ.จ. 

1 โครงการขุดเจาะบาดาล หมู่ที่ 5  
บ้านเขาโบสถ์ ตําบลแกลง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ขุดเจาะบ่อบาลดาล  มีความลึกไมน่้อยกว่า 160.00 เมตร 
และมีปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 10.00 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง  
พร้อมวางท่อเชื่อมต่อระบบน้ําประปาระบบหมู่บ้าน จํานวน 1 
แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้งอย่างเร่งด่วน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน 560 คน/ 
137 ครัวเรือน 

493,400  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําด้วย
ไฟฟูา โรงสูบน้ําบา้นทุ่งโพธิ์  
หมู่ที่ 2 ตําบลนาตาขวญั อําเภือ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง  
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดปั๊มน้าํแบบไม่มลีูกปืนต่อตรงกับ
มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ (KW) ไม่น้อยกว่า 
145 แรงม้า (HP) 380 โวลท ์ปั๊มน้ําขนาดท่อดูดไม่น้อยกว่า 
5 นิ้ว ขนาดท่องส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ปริมาณน้ํา 350 
ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ความสูง (H) 80 เมตร พร้อมตดิตั้ง
ตู้ควบคุมและตดิตั้งท่อดูดน้ํา ท่องส่งน้ําประตูน้ํากันกลับพร้อม
อุปกรณ ์ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 3,244 คน 
พื้นที่ 7,978 ไร ่

882,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตรสายวังมา่น - ท่าฉุด 
ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตําบลนาตาขวัญ 
อําเภอเมือง  เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภยัและภัยแล้ง 

วางท่อเชื่อมประสานกับแนวท่อสง่น้ําเพื่อการเกษตรเดิม โดย
ใช้ท่อพีวีซีแข็งชนิดต่อด้วยแหวนยาง ช้ัน 8.5 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 300 มิลิเมตร ขุดวางประสานท่อพร้อมฝัง
กลับเป็นระยะทางความยาวรวม 1,157 เมตร พร้อมติดตั้ง
ประตเูหล็กหล่อขนาดเส้นผ้าศูนยก์ลาง 300 มิลลเิมตร 
จํานวน 2 ชุด พร้อมห้องและฝาปดิ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 1,065 คน 
พื้นที่ 7,700 ไร ่

1,944,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตรสายวังมา่น - ท่าฉุด 
- ตะเกราทอง หมู่ที่ 5 ตําบลนาตา
ขวัญ อําเภอเมือง  เพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

วางท่อพีวีซีแข็งชนิดต่อด้วยแหวนยางขนาด 300 มิลลเิมตร  
ขุดวางประสานท่อพร้อมฝังกลับเป็นระยะทางความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 1,460 เมตร จํานวน 1 แห่ง  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 1,065 คน 
พื้นที่ 7,700 ไร ่

2,159,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ความเห็น ก.บ.จ. 

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวและศึกษา
ธรรมชาติปุาชายเลน (ด้านทิศ
ตะวันออกฝั่งทิศเหนือเชื่อมบรรจบ
ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 2 ตําบลเนินพระ 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

1) ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ (สะพานแขวนพ้ืนไม้) 
ขนาดกว้างประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 70.00 เมตร 
จํานวน 1 แห่ง 
2) ก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของ
สะพานแขวน กว้าง 250 เมตร ยาว 2.50 เมตร  4 ศาลา  
3) ก่อสร้างสะพานเดินไมเ้นื้อแข็ง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 240.00 เมตร  
4) ก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 5.60 เมตร 
ยาว 5.60 เมตร จํานวน 2 ศาลา 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน จํานวน 
16,937 คน 

4,999,999  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. ไม่ตรงตามแนวทาง  
(ไม่เกี่ยวกับภัยแล้ง/อุทกภัย) 
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 
 

6 โครงการก่อสร้างผนังคอนกรตี
เสรมิเหล็กปูองกันตลิ่งพังสองข้าง
ลําคลองทับมา หมู่ที่ 4 ตําบล 
ทับมา อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างผนังคอนกรตีเสริมเหล็กปอูงกันตลิ่งพัง สองข้างลํา
คลองทับมา พร้อมสะพานคนเดินยาวประมาณ 100 เมตร 
(ท้ัง 2 ฝั่ง) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
24,428 คน พื้นที่ 
18,725 ไร ่

5,000,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

7 โครงการก่อสร้างผนังกันดินลําราง
หนองโพรง (ช่วงหมู่บ้านร่มธาร-
หมู่บ้านเพลินใจทาวนโ์ฮม) ชุมชน
บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 2 และหมู่ที ่
6 ตําบลทับมา อําภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างผนังกันดินลํารางหนองโพรง ยาวประมาณ 1,000 
เมตร (ทั้ง 2 ฝั่ง) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
24,428 คน พื้นที่ 
18,275 ไร ่

5,000,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อําเภอเมอืงระยองเสนอ 7 โครงการ วงเงินรวม 20,478,399 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 6 โครงการ วงเงินรวม 15,478,400 บาท และไม่เห็นชอบ 1 โครงการ วงเงิน 4,999,999 บาท 
     ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อ่ืนๆ เกิด
ปัญหาอุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว  และสําหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้าง
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
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2. อ าเภอแกลง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขยายเขตให้บริการระบบ
ประปา หมู่ที่ 5 บ้านอู่ทอง ตําบล
บ้านนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

ขยายระบบประปาโดยวางท่อ PVC ยาว 4 เมตร ช้ัน 8.5 Ø 
6 นิ้ว (ปลายบาน) ยาว 860 เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
729 คน พื้นที่ 
1,200 ไร ่

446,900  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการขุดลอกคลองสองสลึง 
(บริเวณฝายพระราชดําริ) หมู่ที่ 5 
ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง  

ขุดลอกคลองเดิมขนาดความกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 275 เมตร คลองใหม่ขุดกว้างเฉลี่ย 
12.00 เมตร ขุดลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,900 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
911 คน 
พื้นที่ 750 ไร ่

462,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 โครงการขุดลอกคลองสองสลึง 
(บริเวณศาลเจ้า) หมู่ที่ 1 ตําบล
สองสลึง อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง  

ขุดลอกคลองเดิมขนาดความกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 275 เมตร คลองใหม่ขุดกว้างเฉลี่ย 
12.00 เมตร ขุดลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,900 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
669 คน 
พื้นที่ 650 ไร ่

462,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 
7 ตําบลชากพง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง  

ขุดลอกคลองเดิมขนาดความกว้างเฉลี่ย 60.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ขุดขยายเป็น กว้าง 
80.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
ปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,960 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
1,250 คน 
พื้นที่ 2,220 ไร ่

490,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

5 โครงการขุดลอกหนองเสม็ด หมู่ที่ 
3 ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

ขุดลอกคลองเดิมมีความกว้างเฉลีย่ 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ขุดขยายเป็น กว้าง 22.00 
เมตร ลึกรวมเฉลีย่ 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ปริมาตร
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,440 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
950 คน 
พื้นที่ 1,860 ไร ่

447,000  1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ
อําเภอขอถอดโครงการออก 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

6 โครงการขุดลอกหนองจํารุงใต ้หมู่
ที่ 2 ตําบลชากพง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองเดิมมีความกว้างเฉลีย่ 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ขดุขยายเป็น กว้าง 80.00 
เมตร ลึกรวมเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ปริมาตร
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,400 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
2,250 คน 
พื้นที่ 2,750 ไร ่

455,000  1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ
อําเภอขอถอดโครงการออก 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

7 โครงการขุดลอกคลองสวนมะม่วง 
หมู่ที่ 5 ตําบลกองดิน อําเภอ 
แกลง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกปากคลองเดิม กว้าง 7.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 
5.50 เมตร คลองเดิมลึก 1.00 เมตร คลองใหม่ปากคลอง
กว้าง 9.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 7.00 เมตร ขุดลึก  2.00 
เมตร ความยาว 1,700 เมตร ปรมิาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
14,000  ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
945 คน 
พื้นที่ 2,000 ไร ่

495,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

8 โครงการขุดลอกคลองชากขุน  
หมู่ที่ 6 ตําบลกองดิน อําเภอ 
แกลง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองชากขุน ปากคลองเดมิ กว้าง 14.50 เมตร ก้น
คลองเดิมกว้าง 11.50 เมตร คลองเดิมลึก 2.00 เมตร คลอง
ใหม่ปากคลองกว้าง 14.50 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 10.00 
เมตร ขุดลึก 3.00 เมตร ความยาว 1,500 เมตรปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 14,000  ลูกบาศก์เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
774 คน 
พื้นที่ 2,100 ไร ่

495,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

9 โครงการขุดลอกคลองห้วยยาย
เจียม หมู่ที่ 1 ตําบลกองดิน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองห้วยยายเจยีม ปากคลองเดิม กว้าง 7.00 เมตร 
ก้นคลองเดิมกว้าง 5.50 เมตร คลองเดิมลึก 1.00 เมตร 
คลองใหม่ปากคลองกว้าง 9.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 7.00 
เมตร ขุดลึก  2.00 เมตร ความยาว 1,700 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000  ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
420 คน 
พื้นที่ 2,300 ไร ่

495,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

10 โครงการขุดลอกคลองอ่าง หมู่ที่ 8 
ตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

ขุดลอกคลองอ่าง ปากคลองเดมิ กว้าง 6.00 เมตร ก้นคลอง
เดิมกว้าง 4.50 เมตร คลองเดมิลกึ 1.00 เมตร คลองใหม่
ปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 6.00 เมตร 
ขุดลึก 2.00 เมตร ความยาว 1,900 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,000  ลูกบาศก์เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
810 คน 
พื้นที่ 2,100 ไร ่

495,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

11 โครงการวางท่อบล็อก ชนิด 2 
ช่องน้ําไหลพร้อมลงดินถมกลบ
หลังท่อ ถนนห้วงจันทร์-หนอง
สบสือ หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านนา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

วางท่อบล็อกชนิด 2 ช่องน้ําไหล พร้อมลงดินถมกลบหลังท่อ
บล็อก ขนาด 1.80×1.80 เมตร ยาว 11.00 เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
3,547 คน 
พื้นที่ 3,250 ไร ่

430,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

12 โครงการขยายเขตให้บริการระบบ
ประปา หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านนา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ขยายระบบประปาโดยการวางท่อ PVC ยาว 4 เมตร ช้ัน 8.5 
Ø 4 นิ้ว (ปลายบาน) ยาว 1,180 เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
613 คน 
พื้นที่ 1,150 ไร ่

315,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

13 โครงการขยายเขตให้บริการระบบ
ประปา หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านนา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ขยายระบบประปาโดยการวางท่อ PVC ยาว 4 เมตร ช้ัน 8.5 
Ø 4 นิ้ว (ปลายบาน) ยาว 1,850 เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
855 คน พื้นที่ 
1,450 ไร ่

497,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

14 โครงการขุดลอกคลองสามง่าม หมู่
ที่ 2 ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกปากคลองเดิมกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 
1.00 เมตร คลองเดิมลึก 2.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
ปากคลองใหม่กว้าง 5.00 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 1.50 
เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 
ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
383 คน 

พื้นที่ 1,550 ไร ่

331,500  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

15 โครงการขุดลอกคลองหนองเตา่ 
หมู่ที่ 3 ตําบลคลองปูน อําเภอแก
ลง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองเต่า หมู่ที่ 3  ตําบลคลองปูน  ปากคลองเดิม
กว้าง 9.00 เมตร ก้นคลองเดมิกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.50 
เมตร ปากคลองใหม่กว้าง 9.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 
เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ปริมาตรดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 6,567.00 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
655 คน 
พื้นที่ 1,800 ไร ่

479,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

16 โครงการขุดลอกคลองเนิน หมู่ที่ 4 
ตําบลปากน้ํากระแส อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองเนิน หมู่ที่ 4  ตําบลปากน้ํากระแส  ปากคลอง
เดิมกว้าง 9.00 เมตร ก้นคลองเดมิกว้าง 4 เมตร ลึก 2.50 
เมตร ปากคลองใหม่กว้าง 9.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ปริมาตรดินขดุลอกไม่น้อย
กว่า 6,567.00 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
392 คน 
พื้นที่ 950 ไร ่

479,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

17 โครงการขุดลอกคลองหนองเตา่ 
หมู่ที่ 8 ตําบลคลองปูน อําเภอ 
แกลง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองหนองเต่า หมู่ที่ 8  ตําบลคลองปูน  ปากคลอง
เดิมกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองเดมิกว้าง 4.00 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ปากคลองใหม่กว้าง 8.00 เมตร  ก้นคลองใหม่
กว้าง 2.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,763.00 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
291 คน 
พื้นที่ 923 ไร ่

493,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

18 โครงการขุดลอกคลองหนองเตา่ 
หมู่ที่ 9 ตําบลคลองปูน อําเภอ 
แกลง 

ขุดลอกคลองหนองเต่า หมู่ที่ 9  ตําบลคลองปูน ปากคลอง
เดิมกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองเดมิกว้าง 4.00 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ปากคลองใหม่กว้าง 8.00 เมตร  ก้นคลองกว้าง 
2.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 6,763.00 ลกูบาศก์เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
476 คน 
พื้นที่ 2,912 ไร ่

493,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
2 ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง  

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 
60-80 เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
383 คน พื้นที่ 
1,550 ไร ่

285,500  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

20 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น ค.ส.ล.
(แบบ มข.2527) คลองวังหิน หมู่
ที่ 5 ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 
เมตร กว้าง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
620คน พื้นที่ จํานวน 
1,000ไร ่

1,060,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น ค.ส.ล.
(แบบ มข.2527) คลองวังหิน หมู่
ที่ 13 ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 
เมตร กว้าง 15 เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
761คน พื้นที ่จํานวน 
1,100ไร ่

1,060,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

22 โครงการขุดลอกคลองเนินฆ้อ-
คลองเนินทราย(ช่วงสะพานรักษ์
แสม) หมู่ที่ 3 ตําบลเนินฆ้อ 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

ปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 57.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ความ
ยาว 1,300 เมตร ปากคลองใหม่ ความกว้าง 10.00 เมตร 
ความลึกรวม 3.50 เมตร ความยาว 1,300 เมตร ลาดเอียง 
1:1 ปริมาตรดินขุดลอก จํานวน 15,600 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

กลุ่มประชาชน 
จํานวน 1,250 คน  
พื้นที่ จํานวน 2,500 
ไร ่

1,440,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ แต่ให้ดู
ความปริมาณน้ําในคลองด้วย  

23 โครงการขุดลอกคลอง ซอยตรอก
ตาดํา หมู่ที่ 6 ตําบลทางเกวียน 
อําเภอแกลง  

ปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50-2.00 เมตร ความยาว 2,500 
เมตร โดยจะทําการขดุลอกปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ท้อง
คลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 2,500 เมตร พร้อมปรบัแต่งขอบคันคลอง คิดเป็น
ปริมาตรดําเนินการขุดลอกไม่น้อยกว่า 33,686.36 ลูกบาศก์
เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
6,938 คน พื้นที่ 
จํานวน 23,321 ไร ่

1,230,560  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

24 โครงการขุดลอกสระน้ําหนองหว้า 
หมู่ที่ 13 ตําบลวังหว้า อําเภอแก
ลง จังหวัดระยอง 

ขอบสระเดิมกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
5.00 เมตรขุดลอกใหมีความกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 9.00 เมตร ปรมิาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 
2,752  ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อนํ้าดิบ (PVC ช้ัน 8.5) 
ขนาด Ø 6 นิ้ว ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
1,250 คนพื้นที่ 
1,800 ไร ่

1,800,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

25 โครงการขุดลอกสระน้ําหนองปรือ 
หมู่ที่ 14 บ้านหนองแฟบ ตําบล
กระแสบน อําเภอแกลง 

ขุดลอกสระน้ํา ขนาดขอบสระกว้างเฉลี่ย 170.00 เมตร 
ขนาดขอบสระยาวเฉลี่ย 233.00 เมตร ความลึก 7.30 
เมตร หรือมีปริมาณดินเลนขุดลอกไม่น้อยกว่า 58,046.99 
ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
1,098 คน 
พื้นที่ 2,321 ไร ่

3,073,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อําเภอแกลง เสนอ 25 โครงการ วงเงินรวม 18,209,460 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 23 โครงการ วงเงินรวม 17,307,460 บาท และไม่เห็นชอบ 2 โครงการ วงเงิน 902,000 บาท 
     ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อื่นๆ เกิดปัญหา
อุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว และสําหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย 
 
3. อ าเภอปลวกแดง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง ตําบล
หนองไร่ อําเภอปลวกแดง 

วางท่อส่งน้ําดิบ PE 100 PN 6 ขนาด 3 นิ้ว ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

 ประชาชน 764 คน  
 243 ครัวเรือน 

 200,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการขุดลอกสระน้ําประปา 
หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง ตําบล
หนองไร่ อําเภอปลวกแดง   
จังหวัดระยอง  

ขุดลอกสระน้ําประปา ห ปากสระเดิมกว้าง 50 เมตร ยาว 
95 เมตร ก้นสระเดมิกว้าง 50 เมตร สระลึก 2 เมตร ยาว 
95 เมตร ปากสระใหมก่ว้าง 50 เมตร ก้นสระใหม่กว้าง 40 
เมตร ลึก 4.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
21,375 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

 ประชาชน 764 คน   
243 ครัวเรือน 

700,000   1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 โครงการขุดลอกฝายบ้านทับตอง 
หมู่ที่ 6  ตําบลปลวกแดง อําเภอ
ปลวกแดง  จังหวัดระยอง 

ขุดลอกฝายบ้านทับตอง  เดิมความลึกจากระดับคันฝาย 4.00 
เมตร พื้นที่ขุด 69,300 ตารางเมตรขุดใหม่ใหไ้ด้ความลึกจาก
ระดับคันฝายเป็น 5.20 เมตร  หรือคิดเป็น ปรมิาตรดินขุด 
83,160  ลูกบาศก์เมตร  จํานวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 1,462 คน 
 1,970 ครัวเรือน 
พื้นที่ 1,500 ไร ่

2,751,000   1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  

  สรุป อําเภอปลวกแดง เสนอ 3 โครงการ วงเงินรวม 3,651,000 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 3 โครงการ  
     ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อื่นๆ เกิดปัญหา
อุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว และสําหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้างความ
เดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
 

4. อ าเภอบ้านค่าย 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อม
วางท่อส่งน้ําบ้านมาบตารอด หมู่ที ่
7 ตําบลชากบก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

เครื่องสูบน้ํามอเตอรไ์ฟฟูา  เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งขนาด 
1500 ลิตร/นาที แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟูา ขนาดท่อส่ง
ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว(100 มม.) สูบน้ําไดไ้ม่น้อยกว่าปริมาณที่
กําหนด ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือปริมาณ 45 
ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสบูน้ํา และมอเตอรไ์ฟฟูา ต้อง
มีครบชุด พร้อมใช้งานได้  วางท่อส่งน้ํา(pvc) ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4" พร้อมอุปกรณ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 920 เมตร   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนชน  จํานวน 
839 คน  พื้นที่
จํานวน 1,940 ไร ่

469,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
บ้านคลองยายล้ํา หมู่ที่ ๔ ตาํบล
บ้านค่ายอําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง  

- ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 0.15 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
120.00 เมตร 
- ขุดเจาะบ่อ ขนาด  ศก.0.15 เมตร ท่อ PVC ช้ัน 13.5 
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบไฟฟูาชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3 แรงม้า 220 V..AC พร้อมอุปกรณ ์
- จัดหาถังเก็บน้ํา   ไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 8,000 ลิตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน  ในพื้นที่ 
1,266 คน พื้นที่ 
จํานวน 2,187.5 ไร ่

     458,000   1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
บ้านสะพานยายคุด หมู่ที่ ๗ ตําบล
บ้านค่ายอําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง  

 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
120.00 เมตร - ขุดเจาะบ่อ ขนาด   ศก. 0.15 เมตร ท่อ 
PVC ช้ัน 13.5 - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบไฟฟูาชนิด
มอเตอร์จุม่ใต้น้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3 แรงม้า 220 
V..AC พร้อมอุปกรณ ์- จัดหาถังเกบ็น้ํา  ไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 8,000 ลิตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน ในพื้นที่ 
595 คน 
 พื้นที่ จํานวน 1,250 
ไร ่

                
458,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบ่าดาลบ้าน
ดอนจันทร ์จํานวน 2 บ่อ หมู่ที่ 1 
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลจุดที ่Ø 6 นิ้วพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าํ
จํานวน 2 บ่อ ตามที่ อบต.กําหนด 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
13,107 คน  
พื้นที่จํานวน 10,000 
ไร ่

                
662,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

5 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
ล็อก 4 หมู่ที่ 9 ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลจุดที ่Ø 6 นิ้วพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าํ
จํานวน 1 ตัว ตามแบบท่ี อบต.กําหนด 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
1,646 คน 
พื้นที่จํานวน 10,000 
ไร ่

                
331,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

6 โครงการขุดลอกคลองปลากั้ง บ้าน
คลองปลากั้ง หมู่ที่ 2 ตําบลหนอง
บัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองปลากั้ง ปากคลองเดมิกว้างประมาณ 15.00 
เมตร ยาวประมาณ 270.00 เมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร 
ปากคลองใหม่กว้างประมาณ 15.00 เมตร ยาวประมาณ 
270 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือปริมาณดินขดุไม่น้อย
กว่า 9,112.50 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,658 คน 

                
497,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

7 โครงการขุดลอกคลองหนองกรับ 
บ้านหนองกรับ หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ขุดลอกคลองหนองกรับ ปากคลองเดิมกว้างประมาณ 12.00 
เมตร ยาวประมาณ 350 เมตร ลกึประมาณ 1.00 เมตร 
ปากคลองใหม่กว้างประมาณ 12.00 เมตร ยาวประมาณ 
350.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาณดินขดุไม่
น้อยกว่า 9,187.50 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
2,025 คน 

                
496,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

8 โครงการขุดลอกคลองปุาหวาย 
บ้านมาบปุาหวาย หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัด

ขุดลอกคลองปุาหวาย  
ปากคลองเดิมกว้างประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 
270.00 เมตร ลึกประมาณ 1.50 เมตร ปากคลองใหม่กว้าง

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,814 คน  

                
497,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ระยอง ประมาณ 15.00 เมตร ยาวประมาณ 270.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,112.50 
ลูกบาศก์เมตร 

9 ขุดลอกคลองหินโค่ง  
บ้านหินโค่ง หมู่ที่ 10 ตําบลหนอง
บัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองหินโค่ง ปากคลองเดมิกว้างประมาณ 8.00 เมตร 
ยาวประมาณ 620.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,187.50 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน  
787 คน 

                
499,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

10 โครงการขุดลอก คลองอ่างหมู่ที่ 1  
ตําบลชากบก อําเภอบา้นค่าย 
จังหวัดระยอง 

ขนาดปากคลองเดิมกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 
3.00 เมตร ความลึกคลองเดิม 1.50 เมตร ความยาว 
1,150 เมตรเป็นขนาดปากคลองใหม่กว้าง 8.00 เมตร ก้น
คลองใหม่กว้าง 3.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,810.00 ลูกบากศ์เมตร (ตาม
รูปแบบรายการกําหนด) จํานวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนชน  จํานวน 
1,466 คน  พื้นที่
จํานวน 2,086 ไร ่

408,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

11 โครงการขุดลอกคลองชากตาแตง  
หมู่ที่ 3 ตําบลชากบก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ขนาดปากคลองเดิมกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้า 3.00 
เมตร ความลึกคลองเดมิ1.50 เมตร ความยาว 1,200 เมตร 
เป็นขนาดปากคลองใหม่กว้าง 10.00 เมตร ก้นคลองใหม่
กว้าง 3.00 เมตร ความลึก 3.00เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,300.00 ลูกบากศ์เมตร(ตามรูปแบบรายการ
กําหนด) จํานวน 1แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนชน  จํานวน  
823 คน  พื้นที่
จํานวน      1,647 
ไร ่

463,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

12 โครงการขุดลอก  คลองรุ้ง  หมู่ที่ 
4 ตําบลชากบก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ขนาดปากคลองเดิมกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 
3.00 เมตร ความลึกคลองเดิม 1.50 เมตร ความยาว 
1,200 เมตร เป็นขนาดปากคลองใหม่กว้าง 10.00 เมตร 
ก้นคลองใหม่กว้าง 3.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,280.00 ลูกบากศ์เมตร (ตาม
รูปแบบรายการกําหนด) จํานวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนชน  จํานวน 
1,050  คน  พื้นที่
จํานวน     2,166 ไร ่

426,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

13 โครงการขุดลอก คลองตาริน  หมู่
ที่ 6 ตําบลชากบก อําเภอบ้าน

ขนาดปากคลองดมิกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 
3.00 เมตร ความลึกคลองเดิม 1.60 เมตร ความยาว 900 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ

ประชาชนชน  จํานวน  
552 คน  พื้นที่

350,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าย จังหวัดระยอง เมตร เป็นขนาดปากคลองใหม่กว้าง 10.00 เมตร ก้นคลอง
ใหม่กว้าง 3.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 9,324.00 ลูกบากศ์เมตร (ตามรปูแบบ
รายการกําหนด) จํานวน 1 แห่ง 

การเกษตร จํานวน 1,429 ไร ่ 3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

14 โครงการขุดลอกคลองบึงต้นชัน 
หมู่ที่ 7 ตําบลชากบก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

 ขนาดปากคลองเดมิกว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 
3.00 เมตร ความลึกคลองเดิม 1.40 เมตร ความยาว 
1,200 เมตร เป็นขนาดปากคลองใหม่กว้าง 10.00 เมตร 
ความลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,480.00 ลูกบากศ์เมตร (ตามรูปแบบรายการกําหนด) 
จํานวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนชน  จํานวน  
839 คน  พื้นที่
จํานวน      1,940 
ไร ่

469,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

15 โครงการขุดลอกคลองห้วงหิน-
คลองตาโป ูหมู่ที่ 9 ตําบลชากบก 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขนาดปากคลองเดิม 6.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 3.00 
เมตร ความลึกคลองเดมิ 1.50 เมตร ความยาว 1,300 เมตร 
เป็นขนาดปากคลองใหม่กว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 
3.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 11,960.00 ลูกบากศ์เมตร (ตามรูปแบบรายการ
กําหนด) จํานวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนชน  จํานวน  
626 คน  พื้นที่
จํานวน      1,970 
ไร ่

452,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

16 โครงการขุดลอกคลองตาเปลีย่น 
หมู่ที่ 6 ตําบลบางบุตร อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองตาเปลีย่น ปากคลองเดิมกว้าง 9 เมตร ก้นคลอง
เดิมกว้าง 3 เมตร คลองเดิมลึก 2 เมตร ยาว 810 เมตร ปาก
คลองใหม่กว้าง 12 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 6 เมตร ลึก 5 
เมตร ยาว 394 เมตร ปริมาตรดนิขุดไม่น้อยกว่า 13,002 
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,220 คน 

                
498,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

17 โครงการขุดลอกคลอง 
บางกระดาน หมู่ที่ 8 ตําบลบาง
บุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ขุดลอกคลองบางกระดาน ปากคลองเดิมกว้าง 7 เมตร ก้น
คลองเดิมกว้าง 3.5 เมตร คลองเดิมลึก 1.6 เมตร ยาว 920 
เมตร ปากคลองใหม่กว้าง 11 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 5 
เมตร ลึก 5 เมตร ยาว 425 เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
13,430 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน  
484 คน  

                
499,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

18 โครงการขุดลอกคลองหลอดบ้าน
คลองกระท้อน หมู่ 12 ตําบลบาง
บุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ขุดลอกคลองหลอด ปากคลองเดิมกว้าง 5 เมตร ก้นคลองเดิม
กว้าง 2.5 เมตร คลองเดิมลึก 1.7 เมตร ยาว 830 เมตร 
ปากคลองใหม่กว้าง 7 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 3.5 เมตร ลึก 
5 เมตร ยาว 667 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,256 
ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน  
541 คน 

                
499,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

19 โครงการขุดลอกคลองชากน้ําลึก 
หมู่ที่ 9 ตําบลชากบก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ขนาดปากคลองเดิม 6.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 3.00 
เมตร ความลึกคลองเดมิ 1.50 เมตร ความยาว 700 เมตร 
เป็นขนาดปากคลองใหม่กว้าง 8.00 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 
3.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 7,056.00 ลูกบากศเ์มตร(ตามรูปแบบรายการกาํหนด) 
จํานวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
626 คน พื้นที่ 
จํานวน 1,970 ไร ่

265,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

20 โครงการขุดลอกคลองอ่าง หมู่ที่ 3 
ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวรวม 
480 เมตร หรือมีปรมิาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,688.20 
ลูกบาศก์ พร้อมตดิตั้งปูายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 
เมตร จาํนวน 2 ปูาย  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน  
800 คน 

                
314,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

21 โครงการขุดลอกคลอง 
เจ๊กร้องไห ้หมู่ที่ 4 ตําบลตาขัน 
อําเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 
1,030 เมตร หรือมีปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 12,009.80 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร 
จํานวน 2 ปูาย 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
1,500 คน 

                
472,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

22 โครงการขุดลอกคลอง 
ตาหม-ูสะพานยายม้า  
หมู่ที่ 5 ตําบลตาขัน อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ก้นคลอง
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 
1,060 เมตร หรือมีปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 12,016.16 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร 
จํานวน 2 ปูาย  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน  
830 คน 

                
398,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

23 โครงการขุดลอกคลองแม่น้าํเก่า 
หมู่ที่ 5 ตําบลตาขัน อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลอง ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 
950 เมตร หรือมีปรมิาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,027 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร 
จํานวน 2 ปูาย (ตามแบบของทางราชการ) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
830 คน 

                
380,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

24 โครงการขุดลอกคลองน้ําเค็ม หมู่
ที่ 6 ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ก้นคลอง
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 
1,000 เมตร หรือมีปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 12,016 
ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 2 
ปูาย (ตามแบบของทางราชการ) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,200 คน 

                
375,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

25 โครงการขุดลอกคลองหนองขนุน 
(รางหลวง)  
หมู่ที่ 7 ตําบลตาขัน อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลอง ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร  ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 
700 เมตรหรือมีปรมิาณดินขุดไมน่้อยกว่า 11,795 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร 
จํานวน 2 ปูาย 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
800 คน 

                
447,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

26 โครงการขุดลอกคลอง 
ท่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ตําบลหนอง
ตะพาน อําเภอบ้านคา่ย จังหวัด
ระยอง 

ขุดลอกคลองท่าใหญ ่ปากคลองเดมิกว้าง 10 – 20 เมตร 
คลองเดิมลึก 2.00 เมตร ยาว 1,390 เมตร ปากคลองใหม่
กว้าง 10 – 20 เมตร คลองใหมล่ึก 3.00 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,900 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,665 คน 

                
497,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

27 โครงการขุดลอกคลอง 
กะแมง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 
ตําบลหนองตะพาน อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองกะแมง ปากคลองเดมิกว้าง 8 – 11 เมตร คลอง
เดิมลึก 1.90 – 2.40 เมตร ยาว 2,250 เมตร ปากคลอง
ใหม่กว้าง 8 – 11 เมตร คลองใหม่ลึก 3.00 เมตร ปริมาดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 10,035 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,320 คน 

                
493,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

28 โครงการขุดลอกแม่น้ําคลองใหญ ่
บริเวณพื้นท่ี   หมู่ที่ 5 ตําบลบ้าน
ค่าย    อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง  

 - ปากคลองเดมิกว้าง 25.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร 
คลองเดิมลึก 5.50 เมตร ปากคลองใหม่กว้าง 25.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด 
8,062.50 ลบ.ม. 
 - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 
 - ค่าขนส่งรถบรรทุกสิบล้อ ระยะทางจากแม่น้ําคลองใหญ่ ถึง
ที ่ถมดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 2 กิโลเมตร 
 - ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน ในพื้นที่
และใกลเ้คียง 995 
คน  
พื้นที่ จํานวน 1,875 
ไร ่

                
498,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

29 โครงการขุดลอกแม่น้ําคลองใหญ ่
บริเวณพื้นท่ี  หมู่ที่ 6 ตําบลบา้น
ค่าย    อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง  

 - ใหญ่ ปากคลองเดิมกว้าง 25.00 เมตร ยาว 225.00 
เมตร คลองเดมิลึก 5.50 เมตร ปากคลองใหม่กว้าง 25.00 
เมตร ยาว 225.00 เมตร ลึก 7 เมตร คดิเป็นปริมาตรดินขดุ 
8,437.5 ลบ.ม. - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 
 - ค่าขนส่งรถบรรทุก สิบล้อ ระยะทางจากแม่น้ําคลองใหญ่ 
ถึงที่ถมดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 1 กิโลเมตร 
 - ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ใกล้เคียง 576 คน  
พื้นที่ จํานวน 625 ไร ่

                
495,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

30 โครงการขุดลอกคลองหนองบน-
หนองกลาง บริเวณพื้นท่ีของหมู่ที ่
7 ตําบลบ้านค่าย อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

 - กลางปากคลองเดิมขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 
610.00 เมตร คลองเดิมลึก 1.00 เมตร ปากคลองใหม่
ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 610.00 เมตร ลึก 2.00 
เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขดุ 9,812 ลบ.ม. 
- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 
 - ค่าขนส่งรถบรรทุก สิบล้อ ระยะทางจากคลองที่ขุดลอก ถึง
ที่ถมดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 1 กิโลเมตร 
 - ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน             
ในพื้นที่และใกล้เคียง 
595 คน พื้นที่ 
จํานวน1,250 ไร ่

                
497,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

31 โครงการขุดลอกสระเก็บน้าํสา
ธารณหัวน้ําโจน บริเวณพื้นที่ของ
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านค่าย อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจาก               
ภัยแล้งและเพื่อผลิตน้ําประปา 

 - ขุดลอกสระเก็บน้ําสาธารณหัวน้ําโจนปากสระกว้าง 23 
เมตร ยาว 123 เมตร ก้นสระกว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร 
ลึกจากระดับเดิมเฉลี่ย 7 เมตร คดิเป็นปรมิาตรดินขุด 9,751 
ลูกบาศก์เมตร งานขุดลอกอ่างเก็บน้ําสาธารณหัวน้ําโจน 
 - ขุดลอกด้วยรถขุด 
 - ค่าขนส่งรถบรรทุกสิบล้อ ระยะทางจากคลองที่ขุดลอกถึงที่
ถมดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ  1 กิโลเมตร งานขุดลอก
คลองยายเพียร 
 - ค่างานถางปุา 
 - ขุดลอกด้วยรถขุด 
 - ค่าขนส่งรถบรรทุกสิบล้อ ระยะทางจากคลองที่ขุดลอก ถึงที่
ถมดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 1 กิโลเมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
748 คน 
พื้นที่ จํานวน 937.5 
ไร ่

                
493,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

32 โครงการขุดลอกสระเก็บน้าํสา
ธารณมาบเตย บริเวณพื้นที่ของ
หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านค่าย อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจาก               
ภัยแล้งและเพื่อผลิตน้ําประปา 

 - ขุดลอกสระเก็บน้ําสาธารณมาบเตย ปากสระกว้าง 2๕ 
เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๑๑ 
เมตร  ลึกจากระดับเดิมเฉลี่ย ๒.45 เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน
ขุด 9,692 ลูกบาศก์เมตร 
งานขุดลอกสระเก็บนํ้าสาธารณมาบเตย 
 - ขุดลอกด้วยรถขุด 
 - ค่าขนส่งรถบรรทุกสิบล้อ ระยะทางจากคลองที่ขุดลอกถึงที่
ถมดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ  1 กิโลเมตร 
งานขุดลอกคลองมาบเตย 
 - ค่างานถางปุา 
 - ขุดลอกด้วยรถขุด 
 - ค่าขนส่งรถบรรทุกสิบล้อระยะทางจากคลองที่ขุดลอกถึงที่
ถมดินสาธารณประโยชน ์ประมาณ 1 กิโลเมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน             
ในพื้นที่ 930 คน 
พื้นที่ จํานวน 
1,437.5 ไร ่

                
490,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

33 โครงการขุดลอกสระเก็บ
น้ําประปาล็อก 4  

ทําการขุดสระเก็บน้าํ จํานวน 1 แห่ง โดยปริมาณการขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 5,265.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบท่ี อบต.

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ

ประชาชน จํานวน 
1,646 คน 

                
283,600  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

หมู่ที่ 9 บ้านหนองละลอก ตําบล
หนองละลอก อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

กําหนด พร้อมทั้งตั้งปูายประชาสมัพันธ์ตามแบบของทาง
ราชการ 

การเกษตร จํานวนพื้นที่ 10,000 
ไร ่

3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

34 โครงการขุดลอกสระเก็บน้าํเขา
โพธิ ์หมู่ที่ 11 บ้านชากไม้ลวก 
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ทําการขุดลอกสระเก็บน้ํา จํานวน 1 แห่ง โดยปรมิาณการขุด
ลอกไม่น้อยกว่า 2,098.00 ลูกบาศก์เมตร ตามที ่อบต.
กําหนด 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,626 คน จํานวน
พื้นที่ 10,000 ไร ่

                
106,600  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

35 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นคลอง
หินดาษ  หมู่ที่ 10 ตําบลชากบก 
อําเภอบ้านค่าย  

ขนาดก้นฝายกว้าง 10 เมตร จํานวน 1แห่ง พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย (ตามแบบรายการกําหนด) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนชน  จํานวน 
917 คน  พื้นที่
จํานวน 1,165 ไร ่

3,382,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

36 โครงการก่อสร้างฝายถนนน้ําล้น
ผ่านคลองเถือแรด หมู่ที่ 9 ตําบล
บางบุตร อําเภอบ้านคา่ย จังหวัด
ระยอง 

ก่อสร้างฝายถนนน้ําล้นผ่านคลองเถือแรด ปากคลองกว้าง 7 
เมตร ยาว 14 เมตร สันฝายสู 2 เมตร จํานวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,052 คน 

              
1,800,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

37  โครงการวางท่อส่งดิบจากคลอง
ไสไ้ก ่(คลองย่อยชลประทาน) –
คลองโบสถ ์หมู่ที่ 3 ตําบลบาง
บุตร อําเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

วางท่อส่งน้ําดิบจากคลองไส้ไก ่(คลองย่อยชลประทาน) – 
คลองโบสถ์ โดยวางท่อพีวีซี เส้นผา่นศูนย์กลางขนาด 8 นิ้ว 
ช้ัน 8.5 ความยาวรวม 1,920 จํานวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
1,054 คน 

              
1,870,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อําเภอบ้านค่าย เสนอ 37 โครงการ วงเงินรวม 21,987,200 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 37 โครงการ 
     ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อื่นๆ เกิดปัญหา
อุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว และสําหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้างความ
เดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
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5. อ าเภบ้านฉาง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ผู้ได้รับประโยชน์ ประเภทโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางน้ําคลองสํานักท้อน หมู่ 1 
ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

การขุดลอกเดิมกว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาวรวม825.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาว 
825.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว้า 10,218.75  ลูกบาศก์เมตร  

ประชาชน 803 คน              
ครัวเรือน 197 
ครัวเรือน         
พื้นที ่ 4,125 ไร ่ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

365,000  1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

2 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางน้ําฝายหนองหลง หมู่ 2 
ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

การขุดลอกเดิมกว้าง 8.00-10.00 เมตร ยาวรวม 800.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตรให้มีขนาดกว้าง 8.00-10.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,672.50 ลูกบาศก์เมตร 

ประชาชน 1,724 
คน  ครัวเรือน 642 
ครัวเรือน         
พื้นที ่ 6,562 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

         
489,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 โครงการแกไ้ขปัญหาเปิดทางน้ํา
คลองชากหมาก หมู่ 2 บ้านชาก
หมากตําบลสํานักท้อน  อําเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

การขุดลอกเดิมกว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาวรวม 825.00 
เมตร     ลึก 0.50 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 7.00 -8.00 เมตร   
ยาว 825.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,218.75 ลูกบาศก์เมตร 

ประชาชน 1,724 
คน  ครัวเรือน 642 
ครัวเรือน  พื้นที่  
6,562 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

         
365,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางน้ําฝายคลองบางไผ่ หมู่ 2    
ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง      
จังหวัดระยอง 

การขุดลอกจากเดิมกว้าง8.00-10.00เมตร ยาวรวม 
775.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 8.00-
10.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,360.00 ลูกบาศก์เมตร  

ประชาชน 1,724 
คน  ครัวเรือ 642 
ครัวเรือน         
พื้นที ่6,562 ไร ่       

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

478,000   1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

5 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางทางน้ําฝายคลองบางไผ่ 
หมู4่ ตําบลสํานักท้อน  อําเภอ
บ้านฉาง  จังหวัดระยอง 

การขุดลอกเดิมกว้าง8.00-10.00 เมตร ยาวรวม 800.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 8.00 -10.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร ลึก3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,672.50 ลูกบาศก์เมตร 

ประชาชน 3,107 
คน  ครัวเรือน 
1,220 ครัวเรือน         
พื้นที ่ 2,937.5 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

         
489,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

6 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางน้ําฝายคลองยายร้า หมู6่ 
ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง 

การขุดลอกเดิมกว้าง 8.00-10.00 เมตร ยาวรวม 775.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 8.00-10.00 เมตร 
ยาว 775.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,360.00 ลูกบาศก์เมตร 

ประชาชน 454 คน      
ครัวเรือน 310 
ครัวเรือน  พื้นที่  
2,562 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

         
478,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

7 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้งคลอง
น้ํานาตาอ้อง หมู่ 7 ตําบลสํานัก

ขุดลอกเดมิกว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ยาวรวม 825.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 7.00-8.00  เมตร 

ประชาชน 1,915 
คน   ครัวเรือน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ

         
365,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ผู้ได้รับประโยชน์ ประเภทโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ท้อน อําเภอบ้านฉาง  จังหวัด
ระยอง 

ยาว 825.00 เมตร ลึก 3.00  เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,218.75 ลูกบาศก์เมตร 

842 ครัวเรือน     
พื้นที ่ 17,500 ไร ่

การเกษตร 3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

8 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางฝายคลองตาทัง หมู่ 7 
ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 8.00 - 10.00 เมตร ยาวรวม 775.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร. ให้มีขนาดกว้าง    8.00 -10.00 
เมตร ยาว 775.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือปรมิาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,360.00 ลูกบาศก์เมตร   

ประชาชน 1,915 
คน   ครัวเรือน 
842 ครัวเรือน    
พื้นที ่ 17,500 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

         
478,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

9 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางฝายหลังทรงไทย หมู่ 7    
ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 8.00 - 10.00 เมตร ยาวรวม 400.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 08.00-10.00 เมตร 
ยาว 400 ม. ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 6,812.50ลูกบาศก์เมตร  

 ประชาชน 1,915 
คน   ครัวเรือน 
842 ครัวเรือน  
พื้นที ่ 17,500 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

         
243,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

10 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางฝายคลองตาหยวก หมู่ 7 
ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 8.00 - 10.00 เมตร ยาวรวม775.00
เมตร. ลึก 0.50 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 8.00 -10.00  เมตร. 
ยาว 775.00เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,360.00 ลูกบาศก์เมตร 

ประชาชน 1,915 
คน   ครัวเรือน 
842 ครัวเรือน  
พื้นที ่ 17,500 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

         
478,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

11 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางฝายคลองหินสามชั้น หมู่ 
7 ตําบลสํานักท้อน อําเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ยาวรวม 825.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ให้มีขนาดกว้าง 7.00-8.00  เมตร 
ยาว 825.00 ม. ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,218.75 ลูกบาศก์เมตร   

ประชาชน 1,915 
คน   ครัวเรือน 
842 ครัวเรือน    
พื้นที ่ 17,500 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

         
365,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

12 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้งขุด
ลอกคลอง หมู่ 2 และ หมู่ 4  
ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลอง 2 ขนาดเดมิกว้าง 4.00 - 8.00 เมตร ยาว 
3300.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ให้มีขนาดใหม่กว้าง 4.00 
- 8.00 เมตร ยาว 3300.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 29,700 ลูกบาศก์เมตร   

ประชาชน 8,032 
คน   ครัวเรือน 
5,336 ครัวเรือน  
พื้นที ่ 14,373 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

         
926,900  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

13 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง หมู่ 
7 ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองบ้านภดูร ขนาดเดมิกว้าง 10.00 - 40.00 
เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ให้มีขนาดใหม่
กว้าง 10.00 - 40.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ใ หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร   
 

ประชาชน 1,915 
คน   ครัวเรือน 
842 ครัวเรือน  
พื้นที ่ 17,500 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

         
468,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ผู้ได้รับประโยชน์ ประเภทโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

14 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน
คลอง บ้านฉาง หมู่ 3 ตําบลบ้าน
ฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ก่อสร้างกําแพงกันดินคลองบ้านฉาง ขนาดความสูง 1.50-
2.00 เมตร  ยาวประมาณ 250.00 เมตร 

ประชาชน 1,384 
คน  ครัวเรือน 950 
ครัวเรือน พื้นที ่
2,312.50 ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

         
759,500  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

15 โครงการขุดลอกคลองย้ายร้า หมู3่ 
และ6   ตําบลสํานักท้อน อําเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองยายร้า ปากคลองเดมิขนาดกว้างประมาณ 8.00 
เมตร     ก้นคลองเดมิกว้าง 3 เมตรคลองลึกเดมิ 1.50 เมตร
ยาวประมาณ 3,750 เมตร ให้มีปากคลองเดิมขนาดกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 5 เมตร คลองลึก
ใหม ่3 เมตร ยาวประมาณ 45,000 เมตร  

ประชาชน 3,651 
คน   ครัวเรือน 
1,985 ครัวเรือน      
พื้นที ่ 4,575.625 
ไร ่

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

      
2,647,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อําเภอบ้านฉาง เสนอ 15 โครงการ วงเงินรวม 9,394,400 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 14 โครงการ วงเงิน  9,029,400 บาท ไม่เห็นชอบ 1 โครงการ วงเงิน 365,000 บาท 
     ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อื่นๆ เกิดปัญหา
อุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว และสําหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้างความ
เดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
6. อ าเภอนิคมพัฒนา 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ผู้ได้รับประโยชน์ ประเภทโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกลํารางมาบใหญ ่- 
หนองคล้าเขาเขลง หมู่ที่ 8 ตําบล
มาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง 

เดิมขุดลอกลําราง ปากสระกว้าง 15 เมตร ยาวประมาณ 
263 เมตร ลึก 1 เมตร  ขุดลอกลําราง ใหม่ กว้างประมาณ 
15.00 เมตร ยาวประมาณ  263.00 เมตร  ลึกประมาณ 
3.00  เมตร 

ประชาชน จํานวน 
1,500 คน 
ครัวเรือน  300 
ครัวเรือน       

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

               
212,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการขุดลอกสระน้ําซอย 11 
หมู่ที่ 3 ตําบลมะขามคู ่ อําเภอ
นิคมพัฒนา 

ขุดลอกสระน้ํา ทิศเหนือ ขนาดกว้าง  110 เมตร ทิศใต้ กว้าง 
90 เมตร ทิศตะวันออกยาว 200  เมตร ทิศตะวันตกยาว 
202 เมตร ลึก 12  เมตร สามารถบรรจุน้ําได้ประมาณ 
211,200  ลบ.ม 

ประชาชน จํานวน 
6,473 คน 
ครัวเรือน 4,283 
ครัวเรือน พื้นที่ หมู่
ที่ 3,4,5,7, 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

             
4,967,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ผู้ได้รับประโยชน์ ประเภทโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 โครงการขุดสระน้ํามะขามเดี่ยว 
หมู่ที่ 3 ตําบลมะขามคู่ อําเภอ
นิคมพัฒนา 

ขุดลอกสระน้ํา ขนาดกว้าง  80 เมตร ยาว 105 เมตร ลึก 
12  เมตร สามารถบรรจุนํ้าได้ประมาณ 85,680  ลบ.ม. 

ประชาชน จํานวน 
6,473 คน 
ครัวเรือน 4,283 
ครัวเรือน พื้นที่ หมู่
ที่ 3,4,5,7, 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

             
2,160,000  

1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

4 โครงการขุดลอกลําห้วยสาธารณะ 
ซอย 1 (สาย 11-13) หมู่ที่ 2 ต.
นิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง  

ขุดลอกลําห้วย  กว้างประมาณ 7.00 – 100 เมตร ยาว
ประมาณ 1,134 เมตร ลึกประมาณ 2.00 – 6.00 เมตร 

ประชาชน จํานวน  
30, 000 คน 
ครัวเรือน 10,000 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 6 ชุมชน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

             
4,773,000  

1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

5 โครงการขุดลอกสระเก็บน้าํ หมู่ที่ 
1 บ้าน ก.ม. 12 ตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง  

ขุดลอกสระน้ํา ทิศเหนือ ขนาดกว้าง  110 เมตร ทิศใต้ กว้าง 
90 เมตร ทิศตะวันออกยาว 200  เมตร ทิศตะวันตกยาว 
202 เมตร ลึก 12  เมตร สามารถบรรจุน้ําได้ประมาณ 
211,200  ลบ.ม. 

ประชาชน จํานวน      
30, 000 คน 
ครัวเรือน 10,000 
ครัวเรือน                   
พื้นที ่6 ชุมชน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

             
2,020,000  

1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

6 โครงการปรับปรุงระบบส่ง
น้ําประปา ระยะที่ 1  (แนวท่อ
จากสาย 9 สถานผีลิตน้าํเทศบาล   
ตําบลมาบข่า - สี่แยกนิคมพัฒนา) 
หมู่ที่ 8 ตําบลมาบข่า หมู่ที่ 2  
ตําบลนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 

ขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาพร้อมติดตั้งมาตรวดัน้ําขนาด 
300 มม. ให้เทศบาลตําบลมาบขา่ จากสถานีจ่ายน้ํามาบข่า – 
แยกนิคมพัฒนา (ระยะที่ 1) มีระบบส่งน้ําประปาของเทศบาล
ตําบลมาบข่า มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ประชาชน จํานวน      
30, 000 คน 
ครัวเรือน 10,000 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 6 ชุมชน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

             
4,500,000  

1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

7 โครงการปรับปรุงระบบส่ง
น้ําประปา ระยะที่ 2 (แนวท่อจาก
สาย 9 บริเวณสี่แยกนิคมพัฒนา  
-  สถานผีลิตน้าํเทศบาลตําบลมาบ
ข่า) หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ตําบลนิคม
พัฒนา 

ขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาพร้อมติดตั้งมาตรวดัน้ําขนาด 
300 มม. ให้เทศบาลตําบลมาบขา่ จากบริเวณสี่แยกนิคม
พัฒนา – สถานีผลติน้ําเทศบาลตําบลมาบข่า  (ระยะที ่2)  มี
ระบบส่งน้ําประปาของเทศบาลตําบลมาบข่า มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

ประชาชน จํานวน      
30, 000 คน 
ครัวเรือน 10,000 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 6 ชุมชน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

             
4,100,000  

1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ผู้ได้รับประโยชน์ ประเภทโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

8 โครงการปรับปรุงระบบส่ง
น้ําประปา (แนวท่อแยกนิคม
พัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา        
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง   

ประชาชนจํานวน 30,000 คน        มีน้ําใช้อย่างพอเพียง มี
ระบบส่งน้ําประปาของเทศบาลตําบลมาบข่า มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน(ระบุค่างานมาให้ชัดเจน) 

ประชาชน จํานวน      
30, 000 คน 
ครัวเรือน 10,000 
ครัวเรือน            
พื้นที่ 6 ชุมชน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

             
5,000,000  

1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

9 โครงการปรับปรุงระบบส่ง
น้ําประปา  (แนวท่อประปาอีสวอ
เตอร์) หมู่ที่ 1 ตําบลนิคมพัฒนา  

ประชาชนจํานวน 30,000 คน มนี้ําใช้อย่างพอเพียง มีระบบ
ส่งน้ําประปาของเทศบาลตําบลมาบข่า มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน(ระบุค่างานมาให้ชัดเจน) 

ประชาชน จํานวน      
30, 000 คน 
ครัวเรือน 10,000 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 6 ชุมชน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

             
4,970,000  

1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

 

  สรุป อําเภอนิคมพัฒนา เสนอ 9 โครงการ วงเงินรวม 32,702,000 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 2 โครงการ วงเงิน 5,179,000 บาท ไม่เห็นชอบ 7 โครงการ 27,523,000 บาท 
     ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อื่นๆ เกิดปัญหา
อุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว และสําหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้างความ
เดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
 
7. อ าเภอวังจันทร์ 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกคลองสะพาน หมู่
ที่ 6 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร ์
จังหวัดระยอง  

ขุดลอกคลองเดิมกว้าง 20 ม ก้นคลองกว้าง 6 ม ลึก 1.50 ม 
ยาว 375 ม. ขุดใหมก่ว้าง 20 ม ก้นคลองกว้าง 10 ม ลึก 3 
ม ยาว 375 ม ปริมาตรดินขุดไมน่้อยกว่า 12,600 ลบ.ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,041 คน พื้นที่ 
จํานวน 13,986 ไร ่

450,000 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการขุดลอกคลองสะพาน หมู่
ที่ 6 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร ์
จังหวัดระยอง  

ขุดลอกหน้าฝายเดิมกว้าง 11 ม ก้นฝายกว้าง 4 ม ลึก 1.50 
เมตร ยาว 175 ม ขุดใหมก่ว้าง 18 ม ก้นฝาย กว้าง 5-11 ม 
ลึก 3 ม ยาว 175 ม มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 3,610 ลบ.ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,174 คน พื้นที่ 
จํานวน 18,560 ไร ่

129,000 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 โครงการขุดลอกสระเก็บน้าํบ้านวัง
โพลง (สระบา้นตาจ้อย) หมู่ที่ 7  
ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง  

ขุดลอกสระเดิมกว้าง 35 ม ยาว 158 ม ลึก 3.2 ม ขุดใหม ่
กว้าง 35 ม ยาว 158 ม ลึก 5 ม หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 
8,394 ลบ.ม  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
792 คน พื้นที่ 
จํานวน 6,590 ไร ่

306,000 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านลุง
ยอม (คลองตากาด) หมู่ที่ 1  
บ้านชุมแสง ตําบลชุมแสง อําเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ขุดลอกหน้าฝายเดิมกว้างเฉลีย่ 20 ม ก้นฝายกว้างเฉลี่ย 6 ม 
ลึก 1.50 ม  ยาว 175 ม ขุดใหมก่ว้าง 20 ม ก้นฝายกว้าง 
10 ม ลึก 4.5 ม ยาว 175 ม หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 
3,175 ลบ.ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,174 คน พื้นที่ 
จํานวน 18,560 ไร ่

113,000 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

5 โครงการขุดลอกขยายสระเก็บนํ้า
หนองตาเมือง หมู่ที่ 3 บ้านคลอง
ไผ่ตาํบลชุมแสง อําเภอวังจันทร ์ 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกขยายสระ เดิมกว้าง 30 ม ยาว 165 ม ลึกเฉลี่ย 3 ม 
ขุดใหม่กว้าง 33 ม.ยาว 165 ม. ลึกเฉลีย่ 5.5 มหรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 4,351 ลบ.ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
769 คน พื้นที่ 
จํานวน 6,385 ไร ่

155,000 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

6 โครงการขุดลอกขยายสระประปา
บ้านสันตสิุข หมู่ที่ 2 บ้านสันตสิุข 
ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ขุดขยายสระประปา เดิมกว้าง 30 ม ยาว 500 ม ลึกเฉลี่ย 3 
ม ขุดใหม่กว้าง 34 ม. ยาว 500 ลึกเฉลีย่ 5.5 ม หรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 7,890 ลบ.ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
754 คน พื้นที่ 
จํานวน 7,543 ไร ่

282,000 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

7 โครงการขุดลอกคลองน้ําดํา หมู่ที ่
5 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร ์
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิ กว้าง 7 ม ยาว 1,950ม ลึก 1.8 ม ให้มีขนาด
ใหมก่ว้าง 7 ม. ยาว 1,950 ม. ลกึ 3.5 ม. หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 10,170 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
2,500 คน พื้นที่ 
จํานวน 1,500 ไร ่

        
363,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

8 โครงการขุดลอกหน้าฝายมาบตอง 
หมู่ที่ 1 (คลองชุมแสง) ตําบล
ชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 

ขุดลอกเดมิ กว้าง 28 ม ยาว 325 ม. ลึก 3 ม ให้มีขนาดใหม่
กว้าง 28 ม. ยาว 325 ม. ลึก 5.50 ม. หรือปรมิาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,496.86 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
2,500 คน พื้นที่ 
จํานวน 1,500 ไร ่

        
483,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

9 ขุดลอกลํารางสาธารณะ (ข้างปั้ม 
ปตท.) หมู่ที่ 1 ตําบลชุมแสง 
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 10 ม ยาว 185 ลึกเฉลี่ย 2.90 ขุดใหม่
กว้าง 10 ม.  ยาว 185 ม. ลึก 4.70 ม. หรือปรมิาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,330 ลบ.ม.   
 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
3,000 คน พื้นที่ 
จํานวน 800 ไร ่

          
47,600  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

10 โครงการขุดลอกคลองไผ่ใต ้หมู่ที่ 
1 และ หมู่ที่ 2 ตําบลพลงตาเอี่ยม 
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 7 ม ยาว 600 ม    ลึก 1.3 ม ให้มีขนาด
กว้าง 7 ม.   ยาว 600 ม. ลึก 2.5 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,700 คน พื้นที่ 
จํานวน 3,000 ไร ่

          
85,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

11 โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่การเกษตร 
หมู่ที่ 3 ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

วางท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร PVC ขนาด 6 นิ้ว ช้ัน 5 
ระยะทางยาว 1,389 ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
920 คน พื้นที ่
จํานวน 5 ตร.ม 

        
474,700  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
12 โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่าย

น้ําประปา ถนนสายโชคบุญมา  
หมู่ที่ 5 ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงท่อเมนตจ์่ายน้ําประปา PVC ขนาด 4 นิ้ว ช้ัน 8.5 
ระยะทางยาว 2,000 ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
909 คน พื้นที่ 
จํานวน 9.54 ตร.ม 

        
460,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

13 โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่าย
น้ําประปา ถนนสายหลังวัดพลงตา
เอี่ยม หมู่ที่ 3 ตําบลพลงตาเอี่ยม 
อําเภอวังจันทร ์จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงท่อเมนตจ์่ายน้ําประปา PVC ขนาด 6 นิ้ว ช้ัน 8.5 
ระยะทางยาว 931 ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
920 คน พื้นที่ 
จํานวน 5 ตร.ม 

        
471,800  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

14 โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่าย
น้ําประปา ถนนสายซอยเจริญ
สมบัติ หมู่ที่ 3 ตําบลพลงตาเอี่ยม 
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ปรับปรุงท่อเมนตจ์่ายน้ําประปา PVC ขนาด 6 นิ้ว ช้ัน 5 
ระยะทางยาว 2,000 ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
920 คน พื้นที่ 
จํานวน 5 ตร.ม 

        
471,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

15 โครงการขุดลอกคลองจํากาฝั่ง
ตําบลพลงตาเอี่ยม หมู่ที่ 3,6 
ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ 
จังหวดัระยอง 

ขุดลอกคลองจํากา เดิมกว้าง 19 ม. ลึก 6 ม. ยาว 2,100 ม. 
ขุดใหมก่ว้าง 20 ม. ลึก 6 ม. ยาว 2,100 ม หรือปรมิาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,447 คน พื้นที่ 
จํานวน 10 ตร.ม 

        
457,500  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

16 โครงการขุดลอกหน้าฝายคลอง
สองพร้อมขุดแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้าํ
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ตําบลพลง
ตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 

ขุดลอกหน้าฝาย เดิมกว้าง 13 ม.    ลึก 2.5 ม. ยาว 60 ม. 
ขุดใหมก่ว้าง  14 ม. ลึก 3 ม. ปรมิาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,008 ลบ.ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม ตาม
รูปแบบที่แนบมา 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
909 คน พื้นที่ 
จํานวน 9.54 ตร.ม 

        
461,900  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

17 โครงการขยายเขตประปาริมถนน
สาย 344 บ้านบึงแกลง หน้า 
อบต.ปุายุบใน หมู่ที่ 5 ตําบลปุา
ยุบใน อําเภอวังจันทร ์จังหวัดระยอง 

วางท่อประปา HDPE PE 100 PN 6 (SDR) Tix 982-
2556 ขนาด160มม ยาว 475.00 ม พร้อมอุปกรณ์ที่
จําเป็น 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,700 คน พื้นที่ 
จํานวน 10,000 ไร ่

        
481,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

18 โครงการขยายเขตประปาริมถนน
สาย 344 บ้านบึงแกลง หน้า ร้าน
ฮวดโภชนา หมู่ที่ 5 ตําบลปุายุบ
ใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

วางท่อประปา HDPE PE 100 PN 6 (SDR) Tix 982-
2556 ขนาด160มม ยาว 450.00 ม พร้อมอุปกรณ์ที่
จําเป็น 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,000 คน พื้นที่ 
จํานวน 10,000 ไร ่

        
476,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

19 โครงการขยายเขตประปาริมถนน
สาย 344 บ้านบึงแกลง หน้าเจ้
วาสนา หมู่ที่ 5 ตําบลปุายุบใน 
อําเภอวังจันทร ์จังหวัดระยอง 

วางท่อประปา HDPE PE 100 PN 6 (SDR) Tix 982-
2556 ขนาด 160 มม ยาว 470.00 ม พร้อมอุปกรณ์ที่
จําเป็น 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,200 คน พื้นที่ 
จํานวน 15,000 ไร ่

        
482,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

20 โครงการขยายเขตประปาริมถนน
สาย 344 บ้านบึงแกลง หน้าบ้าน
หลงจู้เม้ง หมู่ที่ 6 ตําบลปาุยุบใน 
อําเภอวังจันทร ์จังหวัดระยอง 

วางท่อประปา HDPE PE 100 PN 6 (SDR) Tix 982-
2556 ขนาด 160 มม ยาว 510.00 ม พร้อมอุปกรณ์ที่
จําเป็น 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,000 คน พื้นที่ 
จํานวน 10,000 ไร ่

        
480,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

21 โครงการขยายเขตประปาริมถนน
สาย 344 บ้านบึงแกลง ถนนสาย 
รย 3025 หมู่ที่ 2 ตําบลปาุยุบใน 
อําเภอวังจันทร ์จังหวัดระยอง 

วางท่อประปา HDPE PE 100 PN 6 (SDR) Tix 982-
2556 ขนาด160มม ยาว 475.00 ม พร้อมอุปกรณ์ที่
จําเป็น 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
600 คน พื้นที่ 
จํานวน 7,500 ไร ่

        
483,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

22 โครงการขยายเขตประปาริมถนน
สาย 344 บ้านบึงแกลง ถนนสาย 
บ้านกํานันตี๋ซ้าย-ขวา หมู่ที่ 2 
ตําบลปุายุบใน อําเภอวังจันทร ์

วางท่อประปา HDPE PE 100 PN 6 (SDR) Tix 982-
2556 ขนาด 160 มม ยาว 475.00 ม พร้อมอปุกรณ์ที่
จําเป็น 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,500 คน พื้นที่ 
จํานวน 7,500 ไร ่

        
483,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

23 โครงการขุดลอกสระคณุให ้หมู่ที่ 
2 ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกสระเดิมกว้าง 58 ม ยาว 65 ม ลึก 2 ม ขุดใหม่กว้าง 
60 ม. ยาว 68 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือปริมาตรดินขดุไม่น้อย
กว่า 12,240 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
1,027 คน พื้นที่ 
จํานวน 4,277 ไร ่

        
382,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

24 โครงการขุดลอกสระหนองปรือ 
หมู่ที่ 2 ตําบลวังจันทร์ อําเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง 

ขุดลอกสระหนองปรือ เดิมกว้าง 57 ม ยาว60ม ก้นสระ 55 
ม ลึก 3.5 ม ขุดใหมก่ว้าง 60 ม.ยาว 60 ม ก้นสระ 60 ม. 
ลึกเฉลีย่ 5 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
1,066 คน พื้นที่ 
จํานวน 4,569 ไร ่

        
367,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

25 โครงการขุดลอกสระเก็บน้าํ ปูามี 
หมู่ที่ 5 ตําบลวังจันทร์ อําเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง 

ขุดลอกสระปูาม ีเดิมกว้าง 74 ม ก้นสระ 62 ม ยาว 100 ม 
ลึก 2.5 ม ขุดใหมก่ว้าง 80 ม. ก้นสระ 75 ม. ยาว 100 
มลึกเฉลี่ย 3.5 ม. หรือปริมาตรดนิขุดไม่น้อยกว่า 11,200 
ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
1,066 คน พื้นที ่
จํานวน 4,569 ไร ่

        
436,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

26 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะ
คลองกร่ํา หมู่ที่ 5 ตําบลวังจันทร์ 
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ขุดลอกลําราง เดิมกว้าง 7.5 ม ยาว 600 ม ลึก 2 ม ขุดใหม่
กว้าง 8 ม.   ยาว 600 ม. ลึกเฉลีย่ 2.5 ม. หรือปรมิาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
627 คน พื้นที่ 
จํานวน 5,277 ไร ่

        
424,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

27 โครงการขุดลอกลํารางตาพุด หมูท่ี่ 
6 ตําบลวังจันทร ์อําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกลําราง เดิมกว้าง 6 ม ยาว 900 ม ลึก 2 ม ขุดใหม่
กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม. ลึกเฉลีย่ 3 ม. หรือปรมิาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 16,200 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
624 คน พื้นที ่
จํานวน 4,336 ไร ่

        
449,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

28 โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา 
หมู่ที่ 3ตําบลวังจันทร์ อําเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง 

วางท่อส่งน้ําประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว หนา 13.5 มม 
ระยะทางยาว 1,070 ม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
616 คน พื้นที่ 
จํานวน 1,200 ไร ่

        
446,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อําเภอวังจันทร์ เสนอ 28 โครงการ วงเงินรวม 10,599,500 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 28 โครงการ 
     ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อื่นๆ เกิดปัญหา
อุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว และสําหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้างความ
เดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
 
 
 
 



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งท่ี 3/2562 (ครั้งท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)                                                35 

8. อ าเภอเขาชะเมา 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกคลองทราย หมู่ที ่
2  ตําบล ห้วยทับมอญ อําเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองทราย  ปากคลองเดิมกว้าง  4.00  - 12.00  เมตร 
ก้นคลองเดิมกว้าง  3.00 – 7.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  
เมตร  ยาว  900.00  เมตร  ปากคลองใหม่กว้าง  4.00 – 
12.00  เมตร  ก้นคลองใหม่กว้าง  4.00 – 8.00  เมตร  
ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกว่า 13,816 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
1250 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1000 ไร ่

                 
494,400  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการขุดลอกหน้าฝายคลอง
มะง่ัว หมู่ที่ 2  ตําบล ห้วยทับ
มอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง  

ปากคลองเดิมกว้าง  10.00  - 65.00  เมตร  ก้นคลองเดิม
กว้าง  5.00 – 58.00  เมตร  ลกึเฉลี่ย  2.50  เมตร  ยาว  
500.00  เมตร  ปากคลองใหม่กว้าง  10.00 – 65.00  
เมตร  ก้นคลองใหม่กว้าง  3.50 – 65.00  เมตร  ลึก 3.50 
เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 12,070.00 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
1250 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1000 ไร ่

                 
438,700  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 โครงการขุดลอกสระน้ําบ้านเขาพงั 
หมู่ที่ 3  ตําบล ห้วยทับมอญ
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

เดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 75.00 ม. ยาวเฉลี่ย 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
2.50 ม. ใหม่ท่ีระดับก้นสระกว้าง 48.00 ม. ยาว 55.50 ม. 
ลึกเฉลีย่ 4.00 ม.หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 10,869 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
621 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1100 ไร ่

                 
497,600  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการขุดลอกคลองเขาพัง หมู่ที่ 
3 ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง  

ปากคลองเดิมกว้าง  4.00  - 12.00  เมตร  ก้นคลองเดิม
กว้าง  3.00 – 8.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร  ยาว  
670.00  เมตร  ปากคลองใหม่กว้าง  5.00 – 12.00  
เมตร  ก้นคลองใหม่กว้าง  4.00 – 8.00  เมตร  ลึก 2.50 
เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 7,530.00 ลูกบาศก์เมตร   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
621 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1000 ไร ่

                 
274,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

5 โครงการขยายเขตน้ําประปาบ้านสี
ระมัน หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยทับมอญ 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

ขยายระบบประปาโดยวางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ช้ัน 8.5 
เมตร ,ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 500 เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
1296 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1000 ไร ่

                 
285,700  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

6 โครงการขุดลอกคลองมะงั่ว หมู่ที่ 
4  ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง 

ปากคลองเดิมกว้าง  10.00  - 15.00  เมตร  ก้นคลองเดิม
กว้าง  5.00 – 10.00  เมตร  ลกึเฉลี่ย  2.50  เมตร  ยาว  
900.00  เมตร  ปากคลองใหม่กว้าง  10.00 – 15.00  
เมตร  ก้นคลองใหม่กว้าง  4.00 – 10.00  เมตร  ลึก 3.50 
เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1296 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1000 ไร ่

                 
489,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

7 โครงการขยายเขตน้ําประปาบ้าน
ยางเอน หมู่ที่ 6  ตําบลห้วยทับ
มอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

ขยายระบบประปาโดยวางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ช้ัน 8.5 
เมตร ยาว 1000 เมตร ,ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 
1000 เมตร ,ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 2000 
เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
908 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1000 ไร ่

                 
496,900  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

8 โครงการขุดลอกสระน้ําบ้านเขา
จันทร์ (สระเขาจันทร์ 2) หมู่ที่ 7  
ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง 

เดิมมีขนาดกว้างเฉลีย่  65.00  เมตร  ยาว  83.00  เมตร  
ลึกเฉลีย่  6.00  เมตร  สระเก็บน้าํใหม่มีขนาดกว้างเฉลี่ย  
76.00  เมตร  ยาว  83.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  6.00  เมตร  
คิดเป็นปรมิาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
774 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1200 ไร ่

                 
277,300  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

9 โครงการปรับปรุงระบบประปา
บ้านเขาจันทร์พร้อมขยายเขตท่อ
จ่ายน้ําประปา หมู่ที่ 7 ตําบลห้วย
ทับมอญ อําเภอเขาชะเมา  

ขยายระบบประปาโดยวางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 
100 เมตร ,ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาว 1200 เมตร 
พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
774 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1200 ไร ่

                 
486,500  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน
เขาจันทร ์หมู่ที ่7 ตําบลห้วยทับ
มอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

งานขุดบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ้ว  ความลึกไม่
น้อยกว่า  80.00  เมตรหรือมีปรมิาณน้ําไม่น้อยกว่า   
5  ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  พร้อมติดตั้งครุภณัฑ ์

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
774 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1200 ไร ่

                 
217,200  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

11 โครงการขุดสระน้ําบ้านปากแพรก 
(สระโรงเรยีนบ้านยางเอนสาขา
คลองหวายโปุง)  หมู่ที่ 5 และ 8  
ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง 

เดิมมีขนาดกว้างเฉลีย่  43.85  เมตร  ยาว  88.80  เมตร  
ลึกเฉลีย่  4.00  เมตร  สระเก็บน้าํใหม่มีขนาดกว้างเฉลี่ย  
59.35  เมตร  ยาว  134.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  6.50  
เมตร  คิดเป็นปรมิาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 11,800 ลูกบาศก์
เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
686 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1200 ไร ่

                 
495,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

12 โครงการขุดลอกหน้าฝายห้อยหัว 
หมู่ที่ 8  ตําบลห้วยทับมอญ 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

ปากคลองเดิมกว้าง  5.00  - 14.00  เมตร  ก้นคลองเดิม
กว้าง  3.00 – 10.00  เมตร  ลกึเฉลี่ย  1.50  เมตร  ยาว  
1,200.00  เมตร  ปากคลองใหม่กว้าง  8.00 – 15.00  
เมตร  ก้นคลองใหม่กว้าง  4.00 – 10.00  เมตร  ลึก 3.00 
เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 12,720.00 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
526 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1000 ไร ่

                 
463,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

13 โครงการขุดลอกคลองโพล ้บริเวณ
เขากรรมการ หมู่ที่ 3  ตําบลเขา
น้อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภยัแล้ง 

 เดิมปากกว้าง 24.60 เมตร ก้นกว้าง 16.43 เมตร ลึก 
2.30 เมตร คลองขุดใหม่ ปากกว้าง 24.00 เมตร ก้นกว้าง 
17.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 14,350 ลูกบาศก์เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
445 คน  พื้นที่ 
จํานวน 5981 ไร ่

                 
446,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

14 โครงการขุดลอกขยายหนา้ฝาย
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 4  ตําบลเขา
น้อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

เดิมปากคลองเดิมกว้าง 35.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 
31.53 เมตร คลองเดิมลึก 1.73 เมตร คลองหลังขุดลอก
ใหม่ ปากกว้าง 35.00 เมตร ก้นกว้าง 25.00 เมตร ลึก 5 
เมตร ยาว 95.00 เมตร ปรมิาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,770 
ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
445 คน  พื้นที่ 
จํานวน 8418 ไร ่

                 
479,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

15 โครงการขุดลอกคลองน้ําเขยีว หมู่
ที่ 3 ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง เพื่อปูองกัน
และแก้ไขปญัหาอุทกภัยและภัย
แล้ง 

เดิมปากคลองเดิมกว้าง 13.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร คลองหลังขุดลอกใหม่ ปากกว้าง 14.00 
เมตร ก้นกว้าง6.00 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,610 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
445 คน  พื้นที่ 
จํานวน 5981ไร ่

                 
496,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

16 โครงการขุดลอกคลองโพล้บรเิวณ
ท้ายฝายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 
ตําบลเขาน้อย อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภยัและภัยแล้ง  
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง 

ปากคลองเดิมกว้าง 24.00 เมตร ก้นเดิมกว้าง 22.00 เมตร 
คลองเดิมลึก 3.00 เมตร คลองหลังขุดลอกใหม ่ปากกว้าง 
25.00 เมตร ก้นกว้าง 23.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000 
ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
445 คน  พื้นที่ 
จํานวน 8418 ไร ่

                 
480,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

17 โครงการขุดลอกคลองมือคลอง
โพล้หน้าฝาย มข. หมู่ที5่ ตําบล
เขาน้อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภยัแล้ง 

เดิมปากคลองเดิมกว้าง 14.00 เมตร ก้นกว้าง 13.00 เมตร 
ลึก 1.5 เมตร คลองหลังขุดลอกใหม่ ปากกว้าง 15.00 เมตร 
ก้นกว้าง14.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 1000.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16000 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
591 คน  พื้นที่ 
จํานวน 9637 ไร ่

                 
496,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

18 โครงการขุดลอกสระน้ําหนอง
ตาหวก หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําเป็น 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ก่อนทํา ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หลังทํา 
ขนาดกว้าง 90.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
08.00 เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
714 คน   

                 
302,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ  

19 โครงการวางท่อน้ําดิบคลอง
ชลประทาน - สระหนองตะแบก 
พร้อมเครื่องสบูน้ํา หมู่ที่ 3 บ้าน
ชําฆ้อ ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง เพื่อแก้ไขการ
ขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค 
บริโภคของประชาชน 

วางท่อส่งน้ําดิบ โดยดาํเนินการขดุวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว     
ช้ัน 8.5 พร้อมฝังกลบ จํานวน 650 ท่อน พร้อมตดิตั้ง
มอเตอรส์ูบน้ําและโรงสูบ   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
350 คน พื้นที่ 500 
ไร ่

                 
476,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

20 โครงการวางท่อประปา สายห้วง
หิน - หนองปลาไหล หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองปลาไหลตําบล ชําฆ้อ 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ําสําหรบั
การอุปโภค บริโภคของประชาชน 

วางท่อประปา โดยดําเนินการขุดวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ช้ัน 
8.5 พร้อมฝังกลบ จาํนวน 334 ท่อน  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
250 คน พื้นที่ 300 
ไร ่

                 
219,700  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

21 โครงการวางท่อประปา สายศรี
อยุธยา - โรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล ตําบล 
ชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง  เพื่อแก้ไขการขาดแคลน
น้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค 

วางท่อประปา โดยดําเนินการขุดวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ช้ัน 
8.5 พร้อมฝังกลบ จาํนวน 449 ท่อน  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
250 คน  พื้นที่ 300 
ไร ่

                 
291,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

22 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
7 ตําบล ชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง  เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภยัและภัยแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว (1.50 มม.) ความลึกเฉลี่ย 
100 เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
150 คน   

                 
262,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

23 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
2 ตําบล ชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภยัและภัยแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว (1.50 มม.) ความลึกเฉลี่ย 
100 เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
250 คน   

                 
262,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

24 โครงการวางท่อประปาสายชําฆ้อ 
- สายหนองเสมด็  หมู่ที่ 2 ตําบล 
ชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  จังหวัด
ระยอง  เพื่อแกไ้ขการขาดแคลน
น้ําสําหรับการอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน 

วางท่อประปา โดยดําเนินการขุดวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ช้ัน 
8.5 พร้อมฝังกลบ จาํนวน 500 ท่อน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
359 คน พื้นที่  
4000 ไร ่ 

                 
323,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

25 โครงการวางท่อส่งน้ําดิบสายเขา
ช่องลม - หนองมนหมู่ที่ 4 ตําบล 
ชําฆ้อ  อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง  เพื่อแก้ไขการขาดแคลน
น้ําสําหรับการอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน 

วางท่อประปา โดยดําเนินการขุดวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ช้ัน 
8.5 พร้อมฝังกลบ จาํนวน 296 ท่อน 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
200 คน พื้นที่  500 
ไร ่ 

                 
474,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

26 โครงการขุดลอกสระน้ําหนอง
นกเขา หมู่ที่ 5 ตําบล ชําฆ้อ  
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง 

เดิม กว้าง 42 ม. ยาว 116 ม. ลกึเฉลี่ย 2.50 ม. ใหม่ กว้าง 
42 ม. ยาว 116 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.  หรือปริมาตรดินที่ขุด
ไม่น้อยกว่า 9112 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
300 คน พื้นที่  600 
ไร ่ 

                 
417,500  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

27 โครงการวางท่อน้ําดิบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านศรี
ประชา ตําบลชําฆ้อ  อําเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง เพื่อแก้ไขการ
ขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค 
บริโภคของประชาชน 

วางท่อประปา โดยดําเนินการขุดวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ช้ัน 
8.5 พร้อมฝังกลบ จาํนวน 468 ท่อน พร้อมตดิตั้งเครื่องยนต์
สูบน้ําขนาด 115 แรงม้า ติดปั๊ม 4 นิ้ว และชุดลากจูง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
420 คน พื้นที่ 800 
ไร ่ 

                 
458,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

28 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อผัน
น้ําดิบ หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งสะท้อน
ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง  เพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้ําสาํหรับการอุปโภค 
บริโภคของประชาชน 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อผันน้ําดิบ โดยติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ํา 
ขนาด 140 แรงม้า ติดปั๊ม 4 นิ้ว และชุดลากจูงพร้อมอุปกรณ ์

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
400 คน พื้นที่ 800 
ไร ่ 

                 
399,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

29 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 
7 ตําบล ชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภยัและภัยแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว (1.50 มม.) ความลึกเฉลี่ย 
100 เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
150 คน  

                 
262,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

30 โครงการขุดลอกคลองเขาบ่อแปูง 
หมู่ที่ 9 ตําบล ชําฆ้อ อําเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อปูองกัน
และแก้ไขปญัหาอุทกภัยและภัย
แล้ง 

เดิม กว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ใหม ่
กว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร ลกึเฉลี่ย 3 เมตร  หรือ
ปริมาตรดินท่ีขุดไม่น้อยกว่า 4800ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
451 คน  พื้นที่ 
1000 ไร ่

                 
219,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

31 โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ําคลอง
พลู หมู่ที่ 1 บ้านคลองหิน ตําบล
ห้วยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง เพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้ําสาํหรับการอุปโภค 
บริโภคของประชาชน 

ก่อสร้างฝายตามแบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนัง
ข้างสูง 2.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
2085 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1200 ไร ่

                 
490,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

32 โครงการขุดลอกสระประปาบ้าน
ปากแพรก หมู่ที่ 5 ตําบล ห้วยทับ
มอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้าํ
สําหรับการอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน 

เดิมมีขนาดกว้าง  80.00  เมตร  ยาว  120.00  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  2.50  เมตร  สระเก็บนํ้าใหม่ขุดลึกลงไปจากก้นสระ
เดิมเฉลี่ย  3.00  เมตร  โดยวดัระยะบรเิวณที่ขุดลอกสระใหม่
ที่ระดับก้นสระมีขนาดกว้าง  65.00  เมตร ยาว  69.50  
เมตร  คิดเป็นปรมิาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 11,810 ลูกบาศก์
เมตร   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
686 คน  พื้นที่ 
1200 ไร ่

                 
495,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

33 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งถังแชมเปญ  หมู่ที่ 7 ตําบล
น้ําเป็น อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

ขนาดสูง 15 เมตร ความจุ 20 ลกูบาศก์เมตร การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
347 คน   

                 
499,200  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

34 โครงการขุดลอกขยายหนา้ฝาย
ตะขบ (บริเวณหน้าบ้านกํานัน) 
หมู่ที่ 5 ตําบลเขาน้อยอําเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อปูองกัน
และแก้ไขปญัหาอุทกภัยและภัย
แล้ง 

คลองก่อนขุดลอกเดมิปากกว้าง 113.00 เมตร ปากยาว 
80.00 เมตร ก้นกว้าง 105.80 เมตร  ลึก 3.60 เมตร 
คลองหลังขุดลอกใหม่ ปากกว้าง 150.00 เมตร ปากยาว 
120.00 เมตร ก้นกว้าง 138.00 เมตร ลึก 6.00 เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจํานวน 
591 คน  พื้นที่ 
จํานวน 9637 ไร ่

               
3,102,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ แต่ให้ดู 
ปริมาณน้ําในฝายด้วย 

35 โครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณประโยชน์  (สระน้ําข้าง
อนามัย) หมู่ที่ 3 ตําบลชําฆ้อ 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

กว้าง 7 เมตร ยาว 150 เมตร  ลกึเฉลี่ย 4 เมตร หรือ
ปริมาตรดินท่ีขุดไม่น้อยกว่า 42000 ลูกบาศก์เมตร 

การแกไ้ขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
290 คน  พื้นที่ 700 
ไร ่

               
1,959,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อําเภอเขาชะเมา เสนอ 28 โครงการ วงเงินรวม 10,599,500 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 28 โครงการ 
     ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อ่ืนๆ เกิด
ปัญหาอุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว  และสําหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้าง
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
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9. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการอาชีพเสริม เพิ่มพลัง
ชุมชน ต้านภัยแล้งจังหวัดระยอง 
"ชุมชนน ้าดี"  

1.1 กิจกรรม Kick off การใช้น ้าอย่างรู้คุณคา่ "พลังน ้า (ใจ) 
พลังชุมชน" 1) ค่าอาหาร 1 มื อๆละ 120 บาท 280 คน เงิน 
36,000.- 2) ค่าอาหารว่างฯ  2 มื อๆละ 30 บาท 280 คน เงิน 
16,800.- 3) ค่าพาหนะตามระยะทาง จ้านวน 280 คน  เงิน 
84,000.- 4) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ40 ชม.ๆละ 600 
บาท เป็นเงิน 4,800.-  5) ค่าวัดส ุ 29,120.- 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน และภาคี
การพัฒนา จ้านวน 
280 คน 

              
170,720  

1. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
2. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

1.2 กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได ้คนในชุมชน 
โดยการส่งเสริมอาชีพ การจา้งแรงงานในชุมชน  และ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ในพื นที่
ต้าบลที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลง้ของจังหวัดระยอง จ้านวน 
50 หมู่บ้าน และส่งเสรมิการรายได้คนในชุมชน จ้านวน 2 ครั ง 
ๆละ 50 ราย กลุ่มเป้าหมาย 50 หมู่บ้านๆ ละ 30 คน รวม 
1,500 คน 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

50 หมู่บ้าน          
1,500 ครัวเรือน 

           
4,214,280  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง เสนอ 1 โครงการ 2 กิจกรรมย่อย วงเงินรวม 4,385,000 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1 กิจกรรมย่อย วงเงิน 4,214,280 บาท ไม่เห็นชอบ 1 กิจกรรมย่อย วงเงิน 170,720 บาท 
10. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกคลองเนินฆ้อ 
(สะพานรักษ์แสม) หมู่ท่ี 2 - 3 
ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 90 ม. ยาวรวม 420 ม. ลึก 1.5 ม. ให้มี
ขนาดกว้าง 90 ม. ยาว 420 ม. ลึก 1.5 ม. หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 5,354.87 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
967 คน พื้นที่ 
จํานวน 17,272 ไร ่

                     
497,400  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการขุดลอกคลองปากคลอง
ท่าครก หมู่ที ่3 - 6 ตําบลเนินฆ้อ 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 10 ม. ยาวรวม 418 ม. ลึก 1.5 ม. ให้มี
ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 418 ม. ลึก 1.5 ม. หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 5,354.87 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จํานวน 
967 คน พื้นที่ 
จํานวน 17,272 ไร ่

                     
495,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 โครงการขุดลอกคลองซอยตรอก
ตาดํา หมู่ที่ 6 ตําบลทางเกวียน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 8 ม. ยาวรวม 800 ม. ลึก 3 ม. ให้มีขนาด
กว้าง 8 ม. ยาว 800 ม. ลึก 3 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,222.16 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,103 คน  

                     
400,000  

1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

4 โครงการขุดลอกคลองดินแดง  
หมู่ที่ 5 ตําบลเขาน้อย อําเภอ 
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 17 ม. ยาวรวม 1,100 ม. ลึก 2 ม. ให้มี
ขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 1,100 ม. ลึก 2 ม. หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 14,960 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
591 คน พื้นที่ 
จํานวน 9,637 ไร ่

466,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

5 โครงการขุดลอกมือคลองโพล้แยก
เขาชะอาง หมู่ที่ 4 ตําบลเขาน้อย 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 8 ม. ยาวรวม 1,100 ม. ลึก1.5 ม. ให้มี
ขนาดกว้าง10 ม. ยาว 1,100 ม. ลึก 1.5 ม. หรือปรมิาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 14,500 ลบ.ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
445 คน พื้นที่ 
จํานวน 8,418 ไร ่

484,700  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

6 ขุดลอกคลองเถือแรด หมู่ที่ 9 
ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง  
   

ขุดลอกเดมิกว้าง 20 ม. ก้นคลองเดิมกว้าง 3 ม. ลึก 1 ม. 
ยาว 452 ม. ให้มีขนาดกว้าง 20 ม.  ก้นคลองใหม่กว้าง  
3.5 ม. ลึก 4.5 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,738 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
2,400 คน จํานวน 
4,500 ไร ่  

498,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

7 โครงการขุดลอกคลองมาบหวาย
โสม หมู่ที่ 8 ตําบลหนองบัว 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองงเดมิกว้าง 10 ม. ก้นคลองเดิมกว้าง 3 ม. คลอง
เดิมลึก 1.5 ม. ยาว 970 ม. ปากคลองใหม่กว้าง 10 ม.  ก้น
คลอง ใหม่กว้าง 3 ม. ลึก 3.5 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,610 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,287 คน พื้นที่ 
8,750 ไร ่

2,000,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

8 โครงการขุดลอกคลองลําแพน หมู่
ที่ 1, 5, 7 ตําบลคลองปูน อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองเดิมกว้าง 30 ม. ก้นคลองเดิมกว้าง 4 ม. คลอง
เดิมลึก 4 ม. ยาว 6,000 ม. ปากคลองใหม่กว้าง 30 ม.  ก้น
คลองใหม่กว้าง 4 ม. ลึก 4 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,610 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จํานวน 
1,570 คน พื้นที่ 
จํานวน 4,991 ไร ่  

4,960,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เสนอ 8 โครงการ วงเงินรวม 9,801,100 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 7 โครงการ วงเงิน 9,401,100 บาท และไม่เห็นชอบ 1 โครงการ วงเงิน 400,000 บาท 
     ทัง้นี้ ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อ่ืนๆ เกิด
ปัญหาอุปสรรคได้ ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว สําหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนทีว่างท่อจะต้องไม่กระทบและสร้างความ
เดือนร้อนให้กับประชาชน และใหดู้เรื่องความซ้ําซ้อนของโครงการด้วยเช่นกัน 
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11. ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการผลติปุ๋ยหมักเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองเขิน  ตําบลพลงตาเอี่ยม 
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ผลิตปุ๋ยหมัก จํานวน 80 ตัน ประกอบด้วย แกลบดิบ 
30,000 กิโลกรมั ขี้วัว 40,000  กิโลกรัม ราํละเอียด 
10,000 กิโลกรมั กากนํ้าตาล 500 ลิตร EM จุลินทรียห์มัก
ปุ๋ย 500 ลิตร พลั่ว 10  ด้าม และกระสอบ 3,500  ใบ                       

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน จํานวน 
730 คน พื้นที่ 
จํานวน 1900 ไร ่

              
445,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการผลติปุ๋ยหมักเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต หมู่ที่ 5 บ้านเขา
หินแท่น  ตําบลวังจันทร ์ อําเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ผลิตปุ๋ยหมัก จํานวน 80 ตัน ประกอบด้วย แกลบดิบ 
30,000 กิโลกรมั ขี้วัว 40,000  กิโลกรัม ราํละเอียด 
10,000 กิโลกรมั กากนํ้าตาล 500 ลิตร EM จุลินทรียห์มัก
ปุ๋ย500 ลิตร พลั่ว 10 ด้าม และกระสอบ 3,500  ใบ                       

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน จํานวน  
850 คน  พื้นที่ 
จํานวน 1600 ไร ่

              
445,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 โครงการผลติปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน 
การผลิต แปลงใหญ่สับปะรด 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 

จัดซื้อแม่ปุ๋ยเคม ี3 ชนิด ประกอบด้วย 
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 18-46-0 แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0   
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 0-0-60 และสมาชิกในกลุ่มฯ ผสมปุ๋ยเคมี  
15 ตัน 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

สมาชิกแปลงใหญ่
สับปะรดตําบลมาบ
ยางพร 30 ราย 

              
198,450  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการผลติปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน 
การผลิต ศูนย์จดัการดินปุ๋ยชุมชน
ตําบลแม่น้าํคู้ อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

จัดซื้อแม่ปุ๋ยเคมี และผสมปุ๋ยเคมสีูตร 13-13-21 
จํานวน 10 ตัน สูตร 20-8-20 จํานวน 5 ตัน 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

สมาชิกศูนย์จดัการดิน
ปุ๋ยชุมชนตําบลแม่น้าํคู ้
30 ราย 

              
196,850  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

5 โครงการผลติปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน 
การผลิต แปลงใหญ่สับปะรด 
ตําบลตาสิทธ์ิ อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

จัดซื้อแม่ปุ๋ยเคม ี3 ชนิด ประกอบด้วย 
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 18-46-0 แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0   
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 0-0-60 และสมาชิกในกลุ่มฯ ผสมปุ๋ยเคมี  
15 ตัน 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

สมาชิกแปลงใหญ่
สับปะรด 
ตําบลตาสิทธ์ิ  
จํานวน 30 ราย 

              
198,450  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

6 โครงการส่งเสริมการเลีย้งชันโรง 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ตําบลตาสิทธ์ิ อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

จัดซื้อชันโรงพร้อมรัง จํานวน 100 รัง ราคารังละ 1,500 
บาท ให้ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน เพื่อช่วยในการผสมเกสรให้
ต้นปาล์มน้าํมัน 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

เกษตรกรผู้ผลิตปาล์ม
น้ํามันจํานวน 50 
ครัวเรือน 

              
150,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

7 โครงการผลติปุ๋ยหมักชีวภาพ หมูท่ี่ 
1 บ้านศรีประชา ตําบลชําฆ้อ  
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ประกอบด้วย  
ขี้ไก่แกลบ จํานวน 50 ตัน แกลบดํา  
จํานวน 30 ตัน ข้ีวัว จํานวน 20 ตัน  
ปุ๋ยยูเรยี จํานวน 600 กิโลกรมั  
กระสอบบรรจุปุย๋ จํานวน 3,500 ใบ 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 100 คน 
80 ครัวเรือน  
พื้นที่ 1,000 ไร ่

273,800  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

8 โครงการผลติกะปิเสรมิสร้าง
รายได้บ้านคลองโพล ้อําเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง 

ผลิตกะปิเสริมสรา้งรายได ้ประกอบด้วย  
เคย 4,000 กิโลกรัม เกลือเม็ด 3,000 กิโลกรัม ถังหมัก 10 
ใบ ขวดแก้ว 1,600 ใบ 
กะละมัง 40 ใบ แผงตาก 20 ชุด 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ผู้รับผลประโยชน์   
1,500 ครัวเรือน 
9 หมู่บ้าน  

              
447,900  

  

9 โครงการส่งเสริมอาชีพทําน้ํา 
พริกแกงหมู่ที่ 8 บ้านหนองปลา
ไหล  ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง 

น้ําพริกแกงเสรมิสร้างรายได ้ประกอบด้วย   
ค่าเคยจํานวน 4,000 กิโลกรัม คา่เกลือเมด็ จํานวน 3,000 
กิโลกรมั ถังหมักขนาดบรรจุ 200 ลิตร จํานวน 10 ใบ ขวด
โหลแก้วขนาด 1,000ml จํานวน 800ใบ ขวดโหลแก้วขนาด   
500ml จํานวน 800ใบ กะละมงัพลาสติก  ขนาด 100 
ลิตร จํานวน 20 ใบ กะละมังสแตนเลส  ขนาด  20 ลิตร   
จํานวน 20 ใบ แผงตาก+ขาตั้ง จาํนวน 20 ชุด 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 30 คน  
10 ครัวเรือน  
 
 
 
 

                
51,800  

1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

10 โครงการส่งเสริมอาชีพจับจีบผ้า 
และจัดดอกไม้ในงานพิธีการต่างๆ  
บ้านสี่แยกเนินสมบรูณ์ ตาํบลชํา
ฆ้อ อําเภอเขาชะเมา  จังหวัด
ระยอง  

จับจีบผ้าและจดัดอกไม้ในงานพิธีการต่างๆ ประกอบด้วย ผ้า
ต่วนจํานวน 12 ม้วน  
ผ้ายืดจาํนวน 12 ม้วน เข็มหมดุจาํนวน 40 กล่อง ลวด
จํานวน 6 ม้วน เทปกาวจํานวน 20 
ม้วน ดอกกุหลาบพลาสติกจํานวน 50 ช่อ 
ดอกเบญพลาสติกจํานวน 50 ช่อ  
ดอกลิลลี่พลาสติก จํานวน 50 ช่อ ใบเฟิร์นพลาสติกจํานวน 
50 ต้น โฟม ขนาด 3 นิ้ว กระถาง จํานวน 12 ใบ เทปกาว 
จํานวน 30ม้วน และไม้แหลม ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 30 ห่อ  

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 40 คน  
40 ครัวเรือน  
 
 
 
 

102,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

11 โครงการส่งเสริมการเลีย้งผึ้งโพรง 
หมู่ที่ 1 ตําบลน้ําเป็น  

เลี้ยงผึ้งโพรง ประกอบด้วยค่าพันธุ์ผึ้งโพรงฝรั่งพร้อมคอนไม้ 
ประชากรผึ้ง 7,500 ตัว/รัง 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง

ประชาชน 200 คน 
100 ครัวเรือน 

              
269,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  ชุดเก็บนํ้าผึ้ง จํานวน 5 ชุดๆ ละ 600 บาทชุดพ่นควัน 
จํานวน  5 ชุดๆ ละ 500 บาท บรรจุภณัฑ ์(ขวดแก้วพร้อม
ฝา) จํานวน 900 ใบ                

แรงงาน พื้นที่ 6,200 ไร ่ 3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

12 โครงการส่งเสริมการเลีย้งผึ้งโพรง 
หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําเป็น   
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

เลี้ยงผึ้งโพรง ประกอบด้วยค่าพันธุ์ผึ้งโพรงฝรั่งพร้อมคอนไม้ 
ประชากรผึ้ง 7,500 ตัว/รังชุดเกบ็น้ําผึ้ง จํานวน 5 ชุดๆ ละ 
600 บาทชุดพ่นควัน จํานวน 5 ชุดๆ ละ 500 บาท บรรจุ
ภัณฑ์ (ขวดแก้วพร้อมฝา) จํานวน 900 ใบ                

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 60 คน 
20 ครัวเรือน 
 

              
269,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

13 โครงการส่งเสริมการเลีย้งผึ้งโพรง 
หมู่ที่ 3 ตําบลน้ําเป็น   
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

เลี้ยงผึ้งโพรง ประกอบด้วยค่าพันธุ์ผึ้งโพรงฝรั่งพร้อมคอนไม้ 
ประชากรผึ้ง 7,500 ตัว/รังชุดเกบ็น้ําผึ้ง จํานวน 5 ชุดๆ ละ 
600 บาทชุดพ่นควัน จํานวน  5 ชุดๆ ละ 500 บาท บรรจุ
ภัณฑ ์(ขวดแก้วพร้อมฝา) จํานวน 900 ใบ                

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 40 คน 
20 ครัวเรือน 
 

              
269,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

14 โครงการ ส่งเสรมิการเลี้ยงผึ้งโพรง 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองพระเจ้า  
ตําบลน้ําเป็น อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง  

เลี้ยงผึ้งโพรง ประกอบด้วยค่าพันธุ์ผึ้งโพรงฝรั่งพร้อมคอนไม้ 
ประชากรผึ้ง 7,500 ตัว/รังจํานวน 100 รัง ชุดเก็บนํ้าผึ้ง 
จํานวน 5 ชุด ชุดพ่นควัน จํานวน 5 ชุด บรรจภุัณฑ ์ 
(ขวดแก้วพร้อมฝา) จํานวน 900 ใบ             

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน  
100 คน 
50 ครัวเรือน 

              
269,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

15 โครงการส่งเสริมการเพาะ
ขยายพันธุ์ไม้ หมู่ที่ 1 ตําบลน้ํา
เป็น อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง  

เพราะพันธุ์ไม ้ทุเรียน ไผ่ ทองอุไร ประกอบด้วย พันธุ์ไม้ 
(ทุเรียน ต้นละ 40 บาท จํานวน 1,000 ต้น/ ไผ่ ต้นละ 60 
บาท จํานวน 500 ต้น/ ต้นทองอุไร ต้นละ 15 บาท 
จํานวน 1000 ต้น) ถุงดํา จํานวน 20 ก.ก แกลบดํา จํานวน 
10 ตัน แกลบขาว จํานวน 10 ตัน ดินปลูก จํานวน  4 คิว 
เปลือกมะพร้าวสับ บรรจุ 20 กิโลกรัม จํานวน 100 
กระสอบ ขุยมะพร้าวสับ บรรจุ 20 กิโลกรัม จํานวน 100 
กระสอบ 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 30 คน 
30 ครัวเรือน 
 
 

101,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

16 โครงการส่งเสริมการเพาะ
ขยายพันธุ์ไม้ หมู่ที่ 2 ตําบลน้ํา
เป็น อําเภอเขาชะเมา จงัหวัด
ระยอง  

เพราะพันธุ์ไม ้ทุเรียน ไผ่ ทองอุไร ประกอบด้วย พันธุ์ไม้ 
(ทุเรียน ต้นละ 40 บาทจํานวน 1,000 ต้น/ ไผ่ ต้นละ 60 
บาท จํานวน 500 ต้น/ ต้นทองอุไร ต้นละ 15 บาท จํานวน 
1000 ต้น) ถุงดํา จํานวน 20 ก.ก แกลบดํา จํานวน 10 ตัน 
แกลบขาว จํานวน 10 ตัน ดินปลกู จํานวน 4 คิว เปลือก
มะพร้าวสับ บรรจุ 20 กิโลกรัม จํานวน 100 กระสอบ ขุย
มะพร้าวสับ บรรจุ 20 กิโลกรัม จาํนวน 100 กระสอบ 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 50 คน 
30 ครัวเรือน 
 
 

101,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

17 โครงการผลติปุ๋ยหมักชีวภาพ 
บ้านคลองหิน อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 

ผลิตปุ๋ยหมักจาํนวน 100 ตัน ประกอบด้วย 
ลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ประกอบด้วย  
ขี้ไก่แกลบ จํานวน 50 ตัน แกลบดํา  
จํานวน 30 ตัน ข้ีวัว จํานวน 20 ตัน  
ปุ๋ยยูเรยี จํานวน 600 กิโลกรมั  
กระสอบบรรจุปุย๋ จํานวน 3,500 ใบ 
รําละเอียด จํานวน 1480 กิโลกรมั 
ผ้าคลมุกองปุ๋ย จํานวน 2 ผืน 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 100 คน  
80 ครัวเรือน 
พื้นที่ 1,000 ไร ่

273,800  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

18 โครงการผลติน้ําพริกแกง  
เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได ้ 
หมู่ที่ 8 ตําบลห้วยทับมอญ  
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ผลิตน้าํพริกแกง ประกอบด้วย พรกิแห้งจํานวน 20 กิโลกรัม 
พริกแห้งแดงใหญ ่จํานวน 8 กิโลกรัม กระเทียม จํานวน 20 
กิโลกรมั หอมแดงจํานวน 20 กิโลกรัม ตะไคร้ จํานวน 15 
กิโลกรมั หัวไพลจํานวน 15 กิโลกรัม หัวขิงแห้ง จํานวน 25 
กิโลกรมั หัวข่า จํานวน 10 กิโลกรัม ลูกผักชี จํานวน  
10 กิโลกรมั ลูกกระเพรา จาํนวน 15 กิโลกรัม ลูกมะกรูด 
จํานวน 15 กิโลกรมั ลูกผักชีใบเลือ่ย จํานวน 15 กิโลกรมั 
พริกไทยจํานวน 1 กิโลกรัม กะปิ จํานวน 20 กิโลกรมั 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน160 คน 
80 ครัวเรือน 
พื้นที่ 1,000 ไร ่

59,210 1. ไม่มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลติ
กะปิ บ้านเขาจันทร์ ตําบลห้วยทับ
มอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง 

ผลิตกะป ิจํานวน 1,200 กิโลกรมั ประกอบด้วย เคยจํานวน 
3,000 กิโลกรัม เกลือเม็ด จาํนวน 2,000 กิโลกรมั  
ถังหมักขนาดบรรจุ 200 ลิตร จํานวน 6 ใบ ขวดโหลแก้ว
ขนาด 1,000 ml จํานวน 800 ใบ ขวดโหลแก้วขนาด 500 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน  
400 คน  
730 ครัวเรือน 
จํานวน 8 หมู่บ้าน 

371,500  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ml จํานวน 800 ใบ กาละมังพลาสติก ขนาด 100 ลิตร  
จํานวน 20 ใบกาละมังสแตนเลส ขนาด 20 ลิตร จํานวน 20 
ใบ โอ่งมังกร  ปากโอ่งขนาด 14 นิ้ว จํานวน 50 ใบ 

 

20 โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า
และจัดดอกไม้ประดิษฐ์ในงานพิธี
ต่าง ๆ ตําบลห้วยทับมอญ อําเภอ
เขาชะเมาจังหวัดระยอง 

ส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจดัดอกไม้ประดิษฐ์ในงานพิธีต่าง 
ๆ ประกอบด้วย ผ้าต่วนจาํนวน 12 ม้วน ผ้ายดืจํานวน 12 
ม้วน เข็มหมุดจํานวน 40 กล่อง ลวดจํานวน 4 ม้วนเทปกาว
จํานวน20ม้วน ดอกกุหลาบพลาสติก จํานวน 100 ช่อ ดอก
เบญพลาสติก จํานวน 100 ช่อ ดอกลิลลี่พลาสติก จํานวน 
50 ช่อ ใบเฟิร์นพลาสติก จํานวน 50 ต้น โฟม ขนาด 3 นิ้ว 
จํานวน 20 แผ่น พาน จํานวน 20 ใบเทปกาว จํานวน 20 
ม้วน  

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 40 คน  
40 ครัวเรือน 
 

              
116,000  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

21 โครงการผสมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
การผลิตดา้นการเกษตรแปลงใหญ่
ทุเรียน ตําบลกะเฉด  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ผสมปุย๋เคม ีประกอบด้วย  
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 18-46-0 จํานวน 302กระสอบ 
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 21-0-0 จํานวน 47 กระสอบ แม่ปุย๋เคมสีูตร 
0-0-60 จํานวน 232 กระสอบ 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 250 คน 
500 ครัวเรือน พื้นที่ 
500 ไร ่

469,490  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

22 โครงการผสมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
การผลิตดา้นการเกษตรแปลงใหญ่
ทุเรียนตําบลตะพง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

ผสมปุย๋เคม ีประกอบด้วย  
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 18-46-0 จํานวน 302กระสอบ  
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 21-0-0 จํานวน 47 กระสอบ แม่ปุย๋เคมสีูตร 
0-0-60 จํานวน 232 กระสอบ 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน จํานวน 
200 คน 54 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 607 ไร ่

469,490  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

23 โครงการผสมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
การผลิตดา้นการเกษตรแปลงใหญ่
ทุเรียน ตําบลนาตาขวญั  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ผสมปุย๋เคม ีประกอบด้วย  
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 18-46-0 จํานวน 302 กระสอบ 
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 21-0-0 จํานวน 47 กระสอบ แม่ปุย๋เคมสีูตร 
0-0-60 จํานวน 232 กระสอบ 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน จํานวน 
200 คน 50 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 450 ไร ่

469,490  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

24 โครงการผสมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
การผลิตดา้นการเกษตร แปลง
ใหญ่ทุเรียน ตาํบลน้ําคอก  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ผสมปุย๋เคม ีประกอบด้วย  
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 18-46-0 จํานวน 302 กระสอบแม่ปุ๋ยเคมี
สูตร 21-0-0 จํานวน 47 กระสอบ แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 0-0-60 
จํานวน 232 กระสอบ 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน จํานวน 
820 คน 410 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 1,640 ไร ่

410,640  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

25 โครงการผสมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
การผลิตดา้นการเกษตรแปลงใหญ่
ทุเรียน ตําบลบ้านแลง  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ผสมปุย๋เคม ีประกอบด้วย  
ปุ๋ยเคมสีูตร 18-46-0 จํานวน 58 กระสอบ  
แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 46-0-0 จํานวน 348 กระสอบ แม่ปุ๋ยเคมี
สูตร 0-0-60 จํานวน 174 กระสอบ 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน จํานวน 
160 คน 40 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 1,000 ไร ่

469,490  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

26 โครงการผลติปุ๋ยหมักชีวภาพกลุ่ม
แปลงใหญ่สับปะรดมะขามคู ่หมู่ที่ 
2 ตําบลมะขามคู ่อําเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 

ผลิตปุ๋ยหมัก 100 ตัน ประกอบดว้ย ปุ๋ยมูลสัตว์ (ข้ีไก,่ขี้วัว,ขี้
หมู) จํานวน 95 ตัน  และวสัดุทางการเกษตร (แกลบ,ขี้เลื่อย
,ฟางข้าว)จํานวน 95 ตัน  

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน จํานวน 
160 คน 40 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 1,000 ไร ่

475,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

27 โครงการควบคมุและปูองกัน 
การแพร่ระบาดของโรคใบด่าง 
มันสําปะหลัง ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลมาบยางพร อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง  

จัดซื้อสาร imidacoloprid จํานวน 80 กิโลกรัม 
เพื่อการทําลายแมลงหวีขาวยาสูบ (แมลงพาหะ) 1,000 ไร ่

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

พื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังของตําบล
มาบยางพร 3,000 
ไร่ ประชาชน 70 
ครัวเรือน 

              
496,500  

 1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

28 โครงการปูองกันกําจัดศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบ
ครอบคลมุพื้นท่ีโดยการใช้สารเคมี
ฉีดเข้าลําต้น อําเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

ซื้อสารเคม ีemamectin benzoate  
1.92%WN Ec  จํานวน 270 ลติร  
จ้างเหมาเจาะลาํต้นมะพร้าว จํานวน 9,000 ต้น 

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน จํานวน 
650 คน 120 
ครัวเรือน พื้นที่ 
จํานวน 360 ไร ่

495,000  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป สํานักงานเกษตรจังหวัดระยองเสนอ 28 โครงการ วงเงินรวม 8,362,860 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 26 โครงการ วงเงิน 8,251,850 บาท และไม่เห็นชอบ 2 โครงการ วงเงิน 111,010 บาท 
     ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเกษตรจังหวัดระยองศึกษารายละเอียดลักษณะของโครงการด้วย เนื่องจากเกรงว่าจะเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ โดย
ให้ไปปรึกษาสํานักงานคลังจังหวัดระยองหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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12. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการวางท่อประปา  
หมู่ที่1 ตําบลหนองตะพาน อําเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2500 เมตร บริเวณ
ถนนสายหนองตะพาน-มาบข่า หมู่ที่ 1 ตําบลหนองตะพาน 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลหนอง
ตะพาน 

              
4,725,000  

1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

2 โครงการวางท่อประปาหมู่ที ่2 
ตําบลหนองตะพาน อําเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2600 เมตร บริเวณ
ถนนสายหนองตะพาน-มาบข่า หมู่ที่ 2 ตําบลหนองตะพาน 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลหนอง
ตะพาน 

              
4,914,000  

 1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

3 โครงการวางท่อประปาหมู่ที ่4(
ด้านขวาทาง) ตําบลหนองตะพาน 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2550 เมตร บริเวณ
ถนนสายหนองตะพาน-มาบข่า หมู่ที ่4(ด้านขวาทาง) ตําบล
หนองตะพาน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลหนอง
ตะพาน 

              
4,819,500  

 1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

4 โครงการวางท่อประปา  
หมู่ที่ 4 (ด้านซ้ายทาง) ตําบล
หนองตะพาน อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2550 เมตร บริเวณ
ถนนสายหนองตะพาน-มาบข่า หมู่ที่ 4 (ด้านซ้ายทาง) ตําบล
หนองตะพาน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลหนอง
ตะพาน 

              
4,687,200  

1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

5 โครงการวางท่อประปาหมู่ที ่1 
(ด้านขวาทาง) ตําบลมาบข่า 
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2580 เมตร บริเวณ
ถนนสายหนองตะพาน-มาบข่า หมู่ที ่1(ด้านขวาทาง) ตําบล
มาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลนคิม
พัฒนา 

              
4,876,200  

 1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

6 โครงการวางท่อประปาหมู่ที ่1 
(ด้านซ้ายทาง) ตําบลมาบข่า 
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2580 เมตร บริเวณ
ถนนสายหนองตะพาน-มาบข่า หมู่ที ่1(ด้านซ้ายทาง) ตําบล
มาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลนคิม
พัฒนา 

              
4,725,000  

 1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

7 โครงการวางท่อประปาถนนสาย 
รย.4006 ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2510 เมตร บริเวณ
ถนนสาย รย.4006 หมู่ที่ 6 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลทับมา               
4,743,900  

 1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

8 โครงการวางท่อประปาถนนเนิน
เสาธง-ชากลาว หมูที่ 6,7 ตําบล
ตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. ยาว 3414 เมตร บริเวณ
ถนนสายเนินเสาธง-ชากลาว หมูที่ 6,7 ตําบลตะพง อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลตะพง               
3,653,000  

 1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 



รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งท่ี 3/2562 (ครั้งท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)                                                51 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

9 โครงการวางท่อประปา ถนนสาย
ตะพงนอก-ยายดา หมู่ที่ 3 ตําบล
ตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2,600 เมตร บริเวณ
ถนนสายตะพงนอก-ยายดา หมูที่ 3 ตําบลตะพง อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลตะพง               
4,914,000  

 1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

10 โครงการวางท่อประปา ถนนสาย
ตะพงนอก-ยายดา หมู่ที่ 12ตําบล
ตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2,475 เมตร บริเวณ
ถนนสายตะพงนอก-ยายดา หมูที่ 12 ตําบลตะพง อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลตะพง               
4,677,750  

 1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

11 โครงการวางท่อประปาถนนสาย
ยายดา-ห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 
3,7,15 ตําบลตะพง อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

ขุดวางทอ่ HDPE ขนาด 160 มม. ยาว 3,522 เมตร บริเวณ
ถนนสายยายดา-ห้วยมะเฟือง หมทูี่ 3,7,15 ตําบลตะพง 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนตําบลตะพง               
3,769,000  

 1. หน่วยงานขอถินโครงการ
ออก เนื่องจากไม่มีความพร้อม 
2. ก.บ.จ. ไม่เห็นชอบ 

  สรุป การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง เสนอ 11 โครงการ วงเงินรวม 50,504,550 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาไม่เห็นชอบทั้ง 11 โครงการ 
 
13. โครงการชลประทานระยอง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนอง
ปลาไหล (บ้านชากมาลัย)ตําบล
ปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกดินในอ่างเก็บน้ํา พื้นที่ขุดลอกกว้าง191 เมตร ยาว 
107 เมตร ขุดลึก 3.50 เมตรปรมิาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
70,000 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
12,000 คน พื้นที ่
จํานวน 1,500 ไร ่

     
4,000,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ  

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บดอกกราย 
(บ้านวังประดู่)ตําบลแม่น้ําคู้ 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกดินในอ่างเก็บน้ํา พื้นที่ขุดลอกกว้าง190 เมตร ยาว 
102 เมตร ขุดลึก 3.50 เมตรปรมิาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
66,000 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
10,000 คน พื้นที ่
จํานวน 1,400 ไร 

     
3,800,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 โครงการขุดสระเก็บนํ้าบ้านทรัพย์
ยางกล่องตําบลกองดิน  
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ขุดสระเก็บนํ้า ปากสระกว้าง 141 เมตร ยาว 141 เมตร ลึก 
4 เมตร ก้นสระกว้าง 125 เมตร ยาว 125 เมตร หรือ
ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 70,000 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
7,000 คน พื้นที ่
จํานวน 1,600 ไร 

     
4,000,000  

1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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  สรุป โครงการชลประทานระยอง เสนอ 3 โครงการ วงเงินรวม 11,800,000 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาเห็นชอบทั้ง 3 โครงการ ทั้งนี้ ขอให้โครงการชลประทานระยองศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่
ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อื่นๆ เกิดปัญหาอุปสรรคได ้รวมทั้ง ประชาชนในพ้ืนทีไ่ม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว 
 
14. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาประแสร์ 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการซ่อมแซมฝายพับได้อ่าง
เก็บน้ําประแสรต์ําบลชุมแสง 
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

ซ่อมแซมฝายพับได้อ่างเก็บน้ําประแสร ์จํานวน 1 แห่ง 
 -ซ่อมแซมสายไฮโดรลิคสําหรับชุดล็อคบาน 
 -ชุดซ่อมซีลกระบอกไฮโดรลิก (ยกบาน)พร้อมถอดประกอบ 
 -ชุดซ่อมซีลกระบอกไฮโดรลิก (ล็อคบาน)พร้อมถอดประกอบ 
 -น้ํามันไฮโดรลิกขนาด 200 L 
 -ซ่อมแซมกล้องวงจรแบบ AHD 
 -ตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของระบบจ่ายน้ํามัน 
ไฮโดรลิก 
 -ทดสอบระบบควบคมุการทํางานและตั้งค่าโปรแกรม 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจํานวน 
4,130 คน พื้นที ่
จํานวน 3,200 ไร ่

493,270  1. มีความพร้อมดําเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ  

  

 สรุป โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาประแสร์ เสนอ 1 โครงการ วงเงินรวม 493,270 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาเห็นชอบทั้ง 1 โครงการ ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการดําเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจทําให้
การขุดลอกคลอง/สระน้ํา/อื่นๆ เกิดปัญหาอุปสรรคได ้รวมทั้ง ประชาชนในพ้ืนทีไ่ม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว 
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ระเบียบวาระที่  5   เร่ือง อื่นๆ 
   ประธานฯ ที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้ สําหรับหน่วยงานและอําเภอที่ต้องการเสนอ
โครงการเพิ่มเติมขอให้ส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้ฝุายเลขานุการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องโดยเร็ว
ที่สุด หากโครงการใดมีเอกสารรายละเอียดไม่ครบถ้วน ขอให้ฝุายเลขานุการพิจารณาตัดออกไป 

   ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้ สําหรับโครงการที่หน่วยงานและอําเภอต้องการ
เสนอใหม่เพ่ิมเติม ขอได้ให้ฝุายเลขานุการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อน ซึ่งสําหรับบางโครงการหากไม่
ครบถ้วน ฝุายเลขานุการขออนุญาตตัดออกไป รวมทั้งขออนุญาตตัดบางโครงการที่ ก.บ.จ. เห็นชอบในวันนี้ ซึ่งหาก
ไปตรวจสอบอีกครั้งแล้วรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือมีการปรับลดวงเงินด้วย เป๋นต้น ดังนั้น เมื่อสรุปผลการพิจารณา
กันแล้วเสร็จสิ้น จํานวนโครงการและงบประมาณอาจไม่เป็นไปตามที่ ก.บ.จ. เห็นชอบ จึงขออนุมัติในหลักการดังกล่าว 

   มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบตามที่ฝุายเลขานุการเสนอ 

   ประธานฯ ที่ประชุม ได้แจ้งเพ่ิมเติมดังนี้ เนื่องด้วยระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่จํากัด
และกระชั้นชิด จึงขอให้หน่วยงานและอําเภอดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนและกรอบระยะเวลาอย่างเคร่ งครัด 
รวมทั้งให้จัดเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินโครงการไว้ด้วย เมื่อสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติมาแล้ว จะได้
ดําเนินการได้ทันทีและรวดเร็ว 

 

 เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 
 

 

ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู้บันทึกฯ  
       (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพัฒนาจังหวัด 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

www.rayong.go.th 
                                                       rayongoffice@gmail.com 

mailto:rayongoffice@gmail.com

