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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 4/๒๕62 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

วันที่ 5 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องภักดศีรีสงคราม ชัน้ 4  ศาลากลางจังหวดัระยอง 

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

กรรมการผูร้่วมประชุม 
1. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                 ประธานฯ 
2. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
3. พ.ต.ท.หญิง ลินดา ผุดผ่อง  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง                  
4. นางวนิดา  สมบัติศรี   แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
5. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
6. นางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
7. นางสาวนรารัตน์  อนุรักษานุตร์ แทน พาณิชย์จังหวัดระยอง 
8. นางจินตนา รักสุจริตวงศ ์   คลังจังหวัดระยอง 
9. นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง 
10. นายกิตติพล  แต่งผิว   แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
11. นายพงษ์อนันต์  จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
12. นางสาวอัญชลีพร สันธิ   แทน วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
๑3. นางสุพรรณษา  สุขเทศน์  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
14. นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
15. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
16. นางสาวมิถิรา คีรีแลง   แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
17. นายบุญธรรม  ใยกล้า   นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
18. นายไพฑูรย์  อรชร   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง  
19. นางสุวรรณา ศรุติลาวัณย์  แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง 
20. นายภิรมย์ อันล้ าเลิศ   แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
21. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
22. นายประเทือง วงศ์ซ้ิม   แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
23. นางทรรศนีย์ เบ้าหิรัญ   แทน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
24. นายพินิจนันท์ ประดับ   แทน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง 
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25. นายสุรศักดิ์  วงษ์เหม   ผู้แทนภูมิปัญญาด้านการมีส่วนร่วม 
26. นายรุ่งโรจน์  เฉลาฉายแสง ผู้แทนภูมิปัญญาด้านด้านสิ่งแวดล้อม  
27. นางสุธีรา  ผ่องใส    ผู้แทนภาคประชาสังคม 
28. นายประจวบ  จ าเนียรศรี  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
29. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย) 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์) 
3. ปลัดจังหวัดระยอง 
4. ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี ๑ 
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
6. ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
7. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระยอง 
8. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดระยอง 
9. ประธานคณะท างานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดระยอง 
10. นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง 
11. นายปรัชญา  สมะลามา 
12. นายสุนทร  ราชวัฒน ์
13. นปก.มทบ.14 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ อ าเภอเมืองระยอง 
2. นายอธิวัฒน์  ตันศิร ิ   อ าเภอแกลง 
3. นายประสิทธิ์  คอกขุนทด  อ าเภอบ้านค่าย 
4. นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช   อ าเภอปลวกแดง 
5. นายดิเรก ศรีรัตน์   อ าเภอบ้านฉาง 
6. นายบุญเชิด  สรแสง   อ าเภอวังจันทร์ 
7. นายศรายุทธ  อุโครต   อ าเภอนิคมพัฒนา 
8. นายอนุรักษ์ สกุลพิทักษ์   อ าเภอเขาชะเมา 
9. นายทศพล มุเนืองรัมย์    ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 
10. นายสมชาย รุ่งเรือง   ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
11. ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
12. นายเสกสรร  ทรัพย์เจริญ  โครงการชลประทานระยอง 
13. นายอรุษ เทียนสว่าง   โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาประแสร์ 
14. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
15. นายศรัณย์  เพชรพันธ์   ส านักงานจังหวัดระยอง 
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เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ มีดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
   จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือท า
หน้าทีใ่นการวางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระเบียบ
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด 
   ด้วยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยภายหลังจากท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่ามี
ฝนตกน้อยกว่าปกติในหลายพ้ืนที่ และจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อย และทิ้งช่วง ท าให้มีน้ าเก็บกักในแหล่งน้ ามีน้อย น้ าและความชื้นในดินมีน้อย จึงส่งผลให้
เกิดสถานการณ์การขาดแคลนน้ าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งในด้านมิติของการเกษตรกรรม การด ารงชีพ 
และน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค เป็นต้น ประกอบกับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เดินทางไปตรวจราชการในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการเชิงนโยบายอนุมัติงบประมาณให้จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก ให้จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท และส าหรับอีก ๗๔ จังหวัด ให้จังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้น 15,800 ล้านบาท  
   จากนั้นในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นว่าเพ่ือให้การ
ด าเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักไป
บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อม และสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือแก้ไข
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ โดยด่วน จึงให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ
ในจังหวัดเตรียมด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ข้างต้น 
   ทั้งนี้ ในการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/๒๕62 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เมื่อวันที ่
3 กันยายน 2562 ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบโครงการที่เกี่ยวข้องแล้วบางส่วน แต่ได้มีบางหน่วยงานและอ าเภอ
ที่เสนอขอเพ่ิมโครงการ ในการนี้ จังหวัดระยองจึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 4/๒๕62 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
รวมถึง มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วย 

   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

   ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
ครั้งที่ 2/๒๕62 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นั้น ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท า
สรุปรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว หากกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถแจ้งได้ที่ฝุาย
เลขานุการฯ 

 
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม ก.บ.จ.  

ครั้งที่ 3/๒๕62 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ 
 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
   การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทา 
   ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองอันเนื่องมาจากปัญหา 
   ภัยแล้งและอุทกภัยในจงัหวัด (เพิ่มเตมิ) (ส านักงานจังหวัดระยองและส านักงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง) 
    กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อม และสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ โดยด่วน จึงให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดเตรียมด าเนินการตาม
มตคิณะรัฐมนตรีฯ ข้างต้น 
    ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
    กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ดังนี้ 
    1) วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัย
แล้งและอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัย เพ่ือให้เกิดการสร้าง
อาชีพ รายได้ การจ้างแรงงาน ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้ง เพ่ือเตรียมพร้อมในการปูองกันและลด
ความเสี่ยงจากภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นท่ีประสบภัยซ้ าซากและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
    ๒) ระยะเวลาด าเนินการ : ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและอุทกภัย โดยเมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณต้องสามารถก่อหนี้
ผูกพันได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ต้องก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 กันยายน 2562) 
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    3) งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๑๕,๘๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ส าหรับ ๗๔ จังหวัด ๆ ละ ๒๐๐ 
ล้านบาท และส าหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท 
    4) แนวทางการด าเนินการ (ในส่วนของจังหวัด) : 
     4.1) หน่วยงานในจังหวัดจัดท าโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อาทิ การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร น้ า
เพ่ืออุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ รวมทั้ง การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน 
     4.2) คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เหตุผลความจ าเป็น และกรอบระยะเวลาด าเนินการ โดยให้หัวหน้าส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดท าหน้าที่สนับสนุนฝุายเลขานุการ รวมทั้งให้จัดส่งค าขอไปยังกองจัดท างบประมาณเขต
พ้ืนที่ (CBO) เพ่ือพิจารณาอนมุัติค าขอฯ และท าใบจัดสรรงบประมาณ 
     4.4) จังหวัดเตรียมการส าหรับเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการลงนามในสัญญา 
    5) หลักเกณฑ์แนวทางการจัดท าโครงการ : โดยมีลักษณะของโครงการ ดังนี้ 
     5.๑) การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
     5.๒) การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
     5.๓) การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ 
     5.๔) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน 
     5.๕) การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย 
    6) เงื่อนไขในการเสนอโครงการ :  
     6.1) เป็นโครงการอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดที่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง อาทิ เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ รายได้ การจ้างแรงงาน 
ตลอดจนการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ า การขุดเจาะ เปุาล้างบ่อบาดาล ระบบส่งน้ า ระบบประปา 
     6.2) โครงการจะต้องมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
       - สถานที่ด าเนินการต้องมีเอกสารการอนุญาต/อนุมัติ ตามกฎหมาย/ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       - แบบรูปรายการ มีประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔ ปร.๕) 
       - ไม่มีข้อทักท้วงจากประชาชนในพื้นท่ี 
      6.3 ห้ามน างบประมาณมาใช้จ่ายในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
       - การจัดซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จ าเป็นเพ่ือประกอบโครงการ 
       - การจัดประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ 
       - การเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 
       - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารท่าการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
      6.๔ ไม่เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ หรือที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือจะ
ด าเนินการในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
      ทั้งนี้ จากแนวทางและหลักเกณฑ์ข้างต้น จังหวัดระยองจึงได้ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงานระดับจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทินของกระทรวง รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการด าเนินโครงการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องระบบเพ่ือ
การตดัสินใจแบบองค์รวม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง ดังนี้ 
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ที่ การด าเนินการ กรอบระยะเวลา หน่วยรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการไปยงั 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมเสนอโครงการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย   

21 ส.ค. 62 ส านักงานจงัหวัด  

2 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แจ้งหน่วยงานเตรียมความ
พร้อมในการประชุม vcs มอบนโยบายรองนายกรัฐมนตรี 

21 ส.ค. 62 ส านักงานจงัหวัด  

3 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดเตรียม
แผนงาน/โครงการ 

23 ส.ค. 62 ส านักงานจงัหวัด  

4 จังหวัดประสานแจ้งอ าเภอ/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องเตรียม
ด าเนินการเบื้องตน้ 

25 ส.ค. 62 ส านักงานจงัหวัด  

5 จังหวัดจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้อ าเภอ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

26 ส.ค. 62 ส านักงานจงัหวัด  

6 อ าเภอ/หน่วยงาน จัดท ารายละเอียดโครงการ 26-29 ส.ค. 62 อ าเภอ/หน่วยงาน  
7 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดด าเนินการ 28 ส.ค. 62 ส านักงานจงัหวัด  
8 อ าเภอ/หน่วยงาน สง่รายละเอียดและค าของบประมาณ

ให้จังหวัดพิจารณา 
29 ส.ค. 62
ก่อน 16.00 น. 

อ าเภอ หน่วยงาน  

9 จังหวัดด าเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการ 30 ส.ค. 62 ส านักงานจงัหวัด  
10 จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.บ.จ.) คร้ังที่ 1 เพื่อพิจารณาแผนงาน/
โครงการ และให้หน่วยงาน/อ าเภอน าเสนอ 

3 ก.ย. 62 ส านักงานจงัหวัด  

11 จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) คร้ังที่ 2 เพื่อพิจารณาแผนงาน/
โครงการ และให้หน่วยงาน/อ าเภอน าเสนอ (เพิ่มเติม) 

5 ก.ย. 62 ส านักงานจงัหวัด  

12 จังหวัดส่งค าขอไปยังกองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 
(CBO) 

3 - 5 ก.ย. 62 ส านักงานจงัหวัด  

13 กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) อนุมัติค าขอ 6 - 9 ก.ย. 62 ส านักงบประมาณ  
14 กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ท าใบจัดสรร

งบประมาณสง่ให้จังหวัด 
10 - 11 ก.ย. 
62 

ส านักงบประมาณ  

15 จังหวัดแจ้งอ าเภอ/หน่วยงาน เพื่อมอบอ านาจให้
ด าเนินการโครงการ 

11 – 13 ก.ย. 
62 

ส านักงานจงัหวัด  

16 อ าเภอ/หน่วยงาน เตรียมการส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 12-24 ก.ย. 62 อ าเภอ หน่วยงาน  
17 อ าเภอ/หน่วยงานลงนามในสัญญา และแจ้งจังหวัด 

เพื่อท า PO 
19 – 28 ก.ย. 
62 

อ าเภอ หน่วยงาน  

    ทั้งนี้ ในการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/๒๕62 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เมื่อวันที่ 
3 กันยายน 2562 ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบโครงการที่เกี่ยวข้องแล้วบางส่วนแล้ว แยกตามหน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน โครงการ/วงเงิน ที่เสนอ การพิจารณาของ ก.บ.จ. 
อ าเภอเมืองระยอง 7 โครงการ  

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

อ าเภอแกลง 25 โครงการ  
วงเงิน 18,209,460 บาท 

เห็นชอบ 23 โครงการ วงเงิน 17,307,460 บาท 
ไม่เห็นชอบ 2 โครงการ วงเงิน 902,000 บาท 
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หน่วยงาน โครงการ/วงเงิน ที่เสนอ การพิจารณาของ ก.บ.จ. 
อ าเภอบ้านค่าย 37 โครงการ  

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

อ าเภอปลวกแดง 3 โครงการ  
วงเงิน 3,651,000 บาท 

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

อ าเภอบ้านฉาง 15 โครงการ  
วงเงิน 9,394,400 บาท 

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

อ าเภอนิคมพัฒนา 9 โครงการ  
วงเงิน 32,702,000 บาท 

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

อ าเภอวังจันทร ์ 28 โครงการ  
วงเงิน 10,599,500 บาท 

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

อ าเภอเขาชะเมา 35 โครงการ  
วงเงิน 18,222,700 บาท 

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

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดระยอง 

1 โครงการ  
วงเงิน 4,385,000 บาท 

เห็นชอบ 1 โครงการ วงเงิน  4,214,280 บาท 
ไม่เห็นชอบ ในกิจกรรมย่อยการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า  
"พลังน้ า (ใจ) พลังชุมชน" 

ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

8 โครงการ  
วงเงิน 9,801,100 บาท 

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

ส านักงานเกษตรจังหวัด
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 - 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาประแสร ์

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 84,976,279  บาท 

 

    แต่มีบางหน่วยงานและอ าเภอที่ได้เสนอขอเพ่ิมโครงการที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ซึ่งจังหวัดระยอง
จึงได้เชิญ ก.บ.จ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองในวันนี้ รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานและอ าเภอได้เสนอ 
(เพ่ิมเติม) ให้จังหวัดระยองซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ และไม่เห็นชอบ แยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน โครงการ/วงเงิน ที่เสนอ การพิจารณาของ ก.บ.จ. 
อ าเภอเมืองระยอง 8 โครงการ  

วงเงิน 3,066,000 บาท 
เห็นชอบ  8 โครงการ วงเงิน 3,066,000 บาท 
ไม่เห็นชอบ  - 

อ าเภอแกลง 10 โครงการ  
วงเงิน 37,534,000 บาท 

เห็นชอบ  10 โครงการ วงเงิน 37,534,000 บาท 
ไม่เห็นชอบ  - 

อ าเภอบ้านค่าย 21 โครงการ  
วงเงิน 49,200,100 บาท 

เห็นชอบ  21 โครงการ วงเงิน 49,200,100 บาท 
ไม่เห็นชอบ  - 

อ าเภอปลวกแดง 1 โครงการ  
วงเงิน  2,277,000 บาท 

เห็นชอบ  1 โครงการ วงเงิน  2,277,000 บาท 
ไม่เห็นชอบ  - 
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หน่วยงาน โครงการ/วงเงิน ที่เสนอ การพิจารณาของ ก.บ.จ. 
อ าเภบ้านฉาง 4 โครงการ  

วงเงิน 2,715,400 บาท 
เห็นชอบ  4 โครงการ วงเงิน 2,715,400 บาท 
ไม่เห็นชอบ  - 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
ระยอง 

1 โครงการ  
วงเงิน  445,000 บาท 

เห็นชอบ  1 โครงการ วงเงิน  445,000 บาท 
ไม่เห็นชอบ  - 

การประปาส่วนภมูิภาค
สาขาระยอง 

3 โครงการ  
วงเงิน 11,001,349 บาท 

เห็นชอบ 3 โครงการ วงเงิน 11,001,349 บาท 
ไม่เห็นชอบ  - 

รวมท้ังสิ้น 48 โครงการ 
วงเงิน 106,270,849 บาท 

เห็นชอบ  48 โครงการ วงเงิน 106,270,849 บาท 
ไม่เห็นชอบ  - 
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ส าหรับรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานและอ าเภอได้เสนอให้จังหวัดระยองซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1. อ าเภอเมืองระยอง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ความเห็น ก.บ.จ. 

1 โครงการขุดลอกคลองน้ าด า ต.
ห้วยโปุง อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง เพิ่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภยัแล้ง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 8 ม. ยาวรวม 1,709  ม. ลึก 1.2 ม. ให้มี
ขนาดกว้าง 8  ม. ยาว 1.2 ม. ลึก 2 ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน จ านวน 
900 คน พื้นที่ 
จ านวน 1,100 ไร ่

     156,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการขุดลอกคลองหลอด 8  
ต.ห้วยโปุง อ.เมือง จ.ระยอง   
เพิ่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 8 ม. ยาวรวม 3,356  ม. ลึก 1.2 ม. ให้มี
ขนาดกว้าง 8  ม. ยาว 1.2 ม. ลึก 2 ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
1,450 คน พื้นที ่
จ านวน 1,280 ไร ่

     307,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 โครงการขุดลอกคลองชากกลาง 
2,3 ต.ห้วยโปุง อ.เมือง จ.ระยอง  
เพิ่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 9 ม. ยาวรวม 3,901  ม. ลึก 1.2 ม. ให้มี
ขนาดกว้าง 9  ม. ยาว 1.2 ม. ลึก 2 ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
1,200 คน พื้นที่ 
จ านวน 1,400 ไร ่

     357,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการขุดลอกคลองชากกลาง 1 
ต.ห้วยโปุง อ.เมือง จ.ระยอง  
เพิ่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 9 ม. ยาวรวม 4,133  ม. ลึก 1.2 ม. ให้มี
ขนาดกว้าง 9  ม. ยาว 1.2 ม. ลึก 2 ม.   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
840 คน พื้นที่ 
จ านวน 1,000 ไร ่

     378,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

5 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า
ชุมชนมาบชะลูด เทศบาลเมือง
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
เพิ่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 9 ม. ก้นคลองเดมิกว้าง 3 ม. คลองเดมิลึก 
1.2 เมตร ยาวรวม 4,332  ม. ปากคลองใหม่กว้าง 3 ม. ลึก 
2 ม. ปริมาตรดินขุดขุดไม่น้อยกว่า 11,089.92 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
1,350 คน พื้นที่ 
จ านวน 1,480 ไร ่

     396,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

6 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก 
อ าเภอเมืองระยอง 

ก่อสร้างหอถังน้ าส่งน้ าประปา ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร  การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจ านวน 
600 คน 200 
ครัวเรือน 

     487,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ความเห็น ก.บ.จ. 

7 โครงการขุดลอกคลองหลอด 
9,10, และคลองหนองล ีชุมชน
มาบหวายโสรม เทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง เพิ่อปูองกัน
และแก้ไขปญัหาอุทกภัย/ภัยแล้ง 

ขุดลอกเดมิกว้าง 8 ม. ก้นคลองเดมิกว้าง 2 ม. ลึก 1.2 ม. 
ยาว 5,401 ม. ปากคลองใหม่กว้าง 2 ม. ลึก 2 ม. ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,826.56 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
1,450คน พื้นที่ 
จ านวน 1,280 ไร ่

     494,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

8 โครงการขุดลอกคลองเขาสาป หมู่
ที่ 1 ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง 

ขุดลอกคลองสาประยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร หรือ
ปริมาณดินตดัไม่น้อยกว่า 9,800 ลบ.ม. 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
500 คน 

     491,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อ าเภอเมืองระยองเสนอ 8 โครงการ วงเงินรวม 3,066,000 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 8 โครงการ 
     ทัง้นี้ ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการด าเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้ก าลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจท าให้การขุดลอกคลอง/สระน้ า/อ่ืนๆ เกิด
ปัญหาอุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว  ส าหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้าง
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
 
2. อ าเภอแกลง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ขุดลอกคลองข้างซอยชาวสวน
พัฒนา  หมู่ที่ 4  ต าบลสองสลึง  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

คลองเดิมมีความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร หลังจากขุดลอกลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร กว้าง 6.00 เมตร   หรือมีปริมาตรดินที่ขุด
ลอกไม่น้อยกว่า 9,900 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
636 คน 
พื้นที่ 550ไร ่

       
462,000  

1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 ขุดลอกคลองปูาปั้น (บรเิวณ
ร้านค้าชุมชน)  หมู่ที่ 6  ต าบล
สองสลึง  อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

ปากคลองเดิมมีความกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 
เมตร ยาว 150 เมตร ปากคลองใหม่กว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร 
ลึก 7.50 เมตร ยาว 150 เมตร มีปริมาตรดินที่ขุดลอกไม่
น้อยกว่า 10,125 ลูกบาศก์เมตร 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
1,042 คน 
พื้นที่ 580ไร ่

       
472,000  

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

(บาท) 
หมายเหตุ 

3  โครงการจดัท าระบบปะปา หมู่ที่ 
3,4,8 และหมู่ที่ 9  ต าบลเนินฆ้อ  
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง   

ปรับปรุงระบบท่อเมนท์ประปาหมูบ่้าน  โซนที่ 1 วางท่อ
ประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว และ 8 นิ้ว ช้ัน 8.5 ปากระฆัง 
ความยาว 1,450 เมตร  โซนที่ 2 วางท่อประปา PVC ขนาด 
2 นิ้ว และ 6 นิ้ว ช้ัน 8.5 ปากระฆัง ความยาว 1,400 เมตร  
โซนที่ 3 วางท่อประปา PVC ขนาด 6 นิ้ว ช้ัน 8.5 ปากระฆัง 
ความยาว 700 เมตร จ านวน 1 แห่ง  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
1,850 คน 
พื้นที่ 4,520 ไร ่

     
2,160,000  

1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการวางท่อน้ าดิบ HDPE 
ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) หมู่ที่ 3 
ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

วางระบบท่อน้ าดิบ HDPE ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) PN 10 
Class 100 ความยาว 3,270 เมตร ฝังหลังไม่น้อยกว่า 
0.60 เมตร จ านวน 1 แห่ง   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
311 คน 
พื้นที่ 863 ไร ่

     
4,990,000  

1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

5 โครงการวางท่อน้ าดิบ HDPE 
ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) หมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ  
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

วางระบบท่อน้ าดิบ HDPE ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) PN 10 
Class 100 ความยาว 3,250 เมตร ฝังหลังไม่น้อยกว่า 
0.60 เมตร จ านวน 1 แห่ง   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
1,034 คน 
พื้นที่ 5,925ไร ่

     
4,970,000  

1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

6 โครงการวางท่อน้ าดิบ HDPE 
ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) หมู่ที่ 6 
ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

วางระบบท่อน้ าดิบ HDPE ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) PN 10 
Class 100 ความยาว 2,900 เมตร ฝังหลังไม่น้อยกว่า 
0.60 เมตร จ านวน 1 แห่ง   

การแก้ไขปญัหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
320 คน 
พื้นที่ 2,444 ไร ่

     
4,600,000  

1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ  

7 โครงการวางท่อน้ าดิบ HDPE 
ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) หมู่ที่ 5 
ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง   
จังหวัดระยอง 

วางระบบท่อน้ าดิบ HDPE ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) PN 10 
Class 100 ความยาว 3,060 เมตร ฝังหลังไม่น้อยกว่า 
0.60 เมตร จ านวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
519 คน 
พื้นที่ 3,311 ไร ่

     
4,970,000  

1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ  

8 โครงการวางท่อน้ าดิบ HDPE 
ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) หมู่ที่ 2 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต าบลเนินฆ้อ  
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
 

วางระบบท่อน้ าดิบ HDPE ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) PN 10 
Class 100 ความยาว 3,100 เมตร ฝังหลังไม่น้อยกว่า 
0.60 เมตร จ านวน 1 แห่ง   

การแกไ้ขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
1,404 คน 
พื้นที่ 6,925ไร ่

     
4,970,000  

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

(บาท) 
หมายเหตุ 

9 โครงการวางท่อน้ าดิบ HDPE 
ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) หมู่ที่ 4 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ต าบลเนินฆ้อ  
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง   

วางระบบท่อน้ าดิบ HDPE ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) PN 10 
Class 100 ความยาว 3,250 เมตร ฝังหลังไม่น้อยกว่า 
0.60 เมตร จ านวน 1 แห่ง   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
1,071 คน 
พื้นที่ 4,324 ไร ่

     
4,960,000  

1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

10 โครงการขุดลอกคลองชายสูง  หมู่
ที ่6  ต าบลปากน้ ากระแส  
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

ปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง
เฉลี่ย 10.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,804 เมตร ปาก
คลองใหม่กว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 
10.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 1,804 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 54,120 ลูกบาศก์เมตร  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
557 คน 
พื้นที่ 120ไร ่

     
4,980,000  

1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อ าเภอแกลง เสนอ 10 โครงการ วงเงินรวม 37,534,000 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 10 โครงการ 
     ทัง้นี้ ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการด าเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้ก าลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจท าให้การขุดลอกคลอง/สระน้ า/อ่ืนๆ เกิด
ปัญหาอุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว  ส าหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้าง
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
3. อ าเภอปลวกแดง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดสระน้ าตื้น หมู่ที่ 4 
ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

ขุดสระน้ าตื้น ขนาดกว้างเฉลี่ย 80 เมตร ยาวเฉลี่ย 100 
เมตร คดิเป็นพ้ืนท่ีขุด 8,000 ตารางเมตร ขุดใหม่ให้ได้ความ
ลึก 9.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุด 46,687 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 900 คน 
จ านวน 320 
ครัวเรือน 

   2,309,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อ าเภอปลวกแดง เสนอ 1 โครงการ วงเงินรวม 2,309,000 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     ทัง้นี้ ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการด าเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้ก าลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจท าให้การขุดลอกคลอง/สระน้ า/อ่ืนๆ เกิด
ปัญหาอุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว  ส าหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้าง
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
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4. อ าเภอบ้านค่าย 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกคลองเขาลอย หมู่
ที่ 5 ต าบลชากบก อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

ช่วงที่ 1 ขนาดปากคลองเดิมกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองเดมิ
กว้าง 2.00 เมตร ความลึกคลองเดิม 2.00 เมตร ความยาว 
300 เมตร เป็นขนาดปากคลองใหม่กว้าง 8.00 เมตร ก้น
คลองใหม่กว้าง 2.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,215.50 ลูกบากศ์เมตร(ตาม
รูปแบบรายการก าหนด)  ช่วงที่ 2 ขนาดปากคลองเดิมกว้าง 
8.00 เมตร ก้นคลองเดิมกว้าง 3.00 เมตร ความลึกคลอง
เดิม 2.50 เมตร ความยาว 900 เมตร เป็นขนาดปากคลอง
ใหม่กว้าง 10.00 เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง 3.00 เมตร ความ
ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,040.40 
ลูกบากศ์เมตร (ตามรูปแบบรายการก าหนด)  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนจ านวน 
416 คน พื้นที่ 
จ านวน 1,337 ไร ่

446,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการวางท่อส่งน้ าดิบ 
จากคลองไส้ไก่ (คลองย่อย
ชลประทาน – คลองชากมะหาด) 
หมู่ที ่ 1 ต าบล บางบตุร   
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง   

วางท่อส่งน้ าดิบจากคลองไส้ไก่(คลองย่อยชลประทาน) – 
คลองชากมะหาด  โดยวางท่อพีวีซี      เส้นผา่นศูนย์กลาง
ขนาด 6 นิ้ว ช้ัน 8.5 ความยาวรวม 824 เมตร จ านวน 1 
แห่ง  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมู่ที่ 1 จ านวน 943 
คน ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง 

499,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 โครงการขุดลอกคลองน้ างู หมู่ที่ 2 
ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกคลองน้ างู  ปากคลองเดมิกว้าง ๕ เมตร ก้นคลองเดิม
กว้าง ๒ เมตร คลองเดิมลึก ๑.๕ เมตร ยาว  ๓๗๙ เมตร ปาก
คลองใหม่กว้าง ๘ เมตร ก้นคลองใหม่กว้าง ๔ เมตร ลึก 5 
เมตร ยาว ๓๗๙ เมตร ปริมาตรดนิขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๘๐.๒๕ 
ลูกบาศก์เมตร  จ านวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่
ที่ 2 จ านวน 1,316 
คน ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

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

4 โครงการขุดลอกสระน้ าหนองหอย 
หมู่ที่ 7 ต าบลบางบุตร อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกสระน้ าหนองหอย ปากสระน้ าเดมิกว้าง 50 เมตร ก้น
สระน้ าเดิมกว้าง 55 เมตร สระเดมิลึก 1.14 เมตร ยาว 144 
เมตร ปากสระใหม่กว้าง 58 เมตร ก้นสระใหม่กว้าง 50 เมตร 
ลึก 2 เมตร ยาว 144 เมตร ปรมิาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
9,110.88 ลูกบาศก์เมตร  จ านวน 1 แห่ง  

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่
ที ่7 จ านวน 810 คน 
ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

498,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

5 โครงการขุดลอกสระน้ าคลองบ้อง
ขวาน หมู่ที ่  ๗  ต าบล บางบุตร 
อ าเภอ  บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขุดลอกสระน้ าคลองบ้องขวาน  ปากสระเดิมกว้าง 10 เมตร 
ก้นสระเดิมกว้าง 5 เมตร คลองเดมิลึก 1.00 เมตร ยาว 3๕ 
เมตร ปากสระใหม่กว้าง 25 เมตร ก้นสระใหม่กว้าง 20 เมตร 
ลึก 5 เมตร ยาว 35 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,887 
ลูกบาศก์เมตร  จ านวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่
ที ่7 จ านวน 810 คน 
ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

344,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

6 โครงการวางท่อส่งน้ าดิบ จาก
คลองไสไ้ก่ (คลองย่อย
ชลประทาน) – คลองสระน้ าชาก
หลวง 

โดยวางท่อส่งน้ า พีวีซี ศก.6 นิ้ว ช้ัน 8.5 ยาวรวม 820.00 
เมตร (ตามแบบของทางราชการ) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่
ที่ 3 จ านวน 1,054 
คน ต าบลบางบุตร 
อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

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

7 โครงการขุดลอกแม่น้ าคลองใหญ่ 
หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2 ต าบลบ้านค่าย 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง 

 - ปากคลองเดมิกว้าง 25.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร 
คลองเดิมลึก 5.50 เมตร ปากคลองใหม่กว้าง 50.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร คลองใหม่ลึก 7.50 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรดินขุด 48,000 ลูกบาศก์เมตรงานขดุลอก - ค่าขุด
ลอกด้วยรถขุด - ค่าขนส่งรถบรรทุกสิบล้อ ระยะทางจาก
แม่น้ าคลองใหญ่ถึงที่ถมดินสาธารณประโยชน์ประมาณ 2 
กิโลเมตร - ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
พื้นที่ใกล้เคียง 576 
คน พื้นที่จ านวน 
 625 ไร ่

2,966,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

8 โครงการขุดลอกคลองท่าเสา บ้าน
ท่าเสา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ขนาดคลองเดมิกว้าง 15.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ขนาดปากคลองใหมป่ากคลองกว้าง 15.00 
เมตร ยาว 270.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,112.50 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบของ
ทางราชการ) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน 387 คน 
306 ครัวเรือน พื้นที่ 
5,106 ไร ่

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

9 โครงการขุดลอกคลองเหลาอุย 
บ้านหนองกรับ หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ขนาดคลองเดมิกว้าง 8.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ขนาดปากคลองใหมป่ากคลองกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบของ
ทางราชการ) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 2,025 คน 
1,137 ครัวเรือน 
พื้นที่ 5,904 ไร ่

496,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

10 โครงการขุดลอกคลองหนองเสือ
ช้าง บ้านหนองฆ้อ หมู่ท่ี 7 ต าบล
หนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ขนาดคลองเดมิกว้าง 8.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ขนาดปากคลองใหมป่ากคลองกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบของ
ทางราชการ) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 772 คน 
499 ครัวเรือน พื้นที่ 
8,767 ไร ่

496,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

11 โครงการขุดลอกคลองตาเปลีย่น 
บ้านศาลาน้ าลึก หมู่ที่ 9 ต าบล
หนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ขนาดคลองเดมิกว้าง 10.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ขนาดปากคลองใหมป่ากคลองกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบของ
ทางราชการ) 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 706 คน 
248 ครัวเรือน พื้นที่ 
4,325 ไร ่

496,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

12 โครงการสร้างระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านหนอง
กรับ (ปุาสีเสียด) หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบา้นหนองกรับ 
(ปุาสีเสยีด) หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว (ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ า) จ านวน 1 แห่ง 

การแกไ้ขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จ านวน 
2,025 คน 
พื้นที่จ านวน  
5,904 ไร ่

4,995,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

13 โครงการขุดลอกคลองน้ าเย็น หมู่
ที่ 1 ต าบลหนองละลอก อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง 

การขุดลอกคลอง ขนาดกว้างเดิม 3.00 เมตร ความลึกเดิม 
1.00 เมตร ขุดลอกคลอง มีความกว้างใหม่ 5.00 เมตร 
ความลึกใหมเ่ฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,150.00 
เมตรหรือปรมิาณการขุดลอกไม่นอ้ยกว่า 6,450.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ตามแบบของ
ทางราชการ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
1,608 คน พื้นที่ 
10,000 ไร ่

245,100 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

14 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าหนอง
กระโหม หมู่ที่ 2 ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ท าการขุดลอกสระเก็บน้ าหนองกระโหม ขนาดกว้างเดิม 
30.00 เมตร ความลึกเดมิ 2.00 เมตร ขุดลอกสระเก็บน้ ามี
ความกว้างใหม่ 31.00 เมตร ความลึกใหมเ่ฉลี่ย 3.50 เมตร 
โดยปรมิาณการขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,430.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ตามแบบของทางราชการ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจ านวน 
377 คน พื้นที่จ านวน 
10,000 ไร ่

295,900 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

15 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ ามาบ
กะหลุก หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ท าการขุดลอกสระเก็บน้ ามาบกะหลุก ขนาดกว้างเดมิ 7.00 
เมตร ความลึกเดิม 2.00 เมตร ขุดลอกสระเก็บน้ ามีความ
กว้างใหม่ 8.00 เมตร ความลึกใหม่เฉลี่ย 2.50 เมตร โดย
ปริมาณการขุดไม่น้อยกว่า 2,250.00 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบ อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
1,869 คน พื้นที่
จ านวน 10,000 ไร ่

121,600 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

16 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าหนอง
ตะกรุม หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

ท าการขุดลอกสระเก็บน้ าหนองตะกรุม ขนาดกว้างเดิม 
45.00 เมตร ความลึกเดมิ 2.50 เมตร ขุดลอกสระเก็บน้ ามี
ความกว้างใหม่ 46.00 เมตร ความลึกใหมเ่ฉลี่ย 3.50 เมตร 
โดยปรมิาณการขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,250.00 เมตร ตาม
แบบ อบต.ก าหนดพร้อมติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ตามแบบ
ของทางราชการ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
1,869 คน จ านวน  
พื้นที่จ านวน 
10,000 ไร ่

187,700 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

17 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ ามาบ
ตายม หมู่ที่ 8 ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ท าการขุดลอกสระเก็บน้ ามาบตายม ขนาดสระเก็บน้ า กว้าง
เดิม 40.00 เมตร ความลึกเดมิ 3.00 เมตร ขุดลอกสระเก็บ
น้ ากว้างใหม่ 42.00 เมตร ความลึกใหม่เฉลี่ย 4.00 เมตร 
โดยปรมิาณการขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,360.00 เมตรตามแบบ 
อบต.ก าหนดพร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน 
1,549 คนพื้นที่
จ านวน 10,000 ไร ่ 

335,900 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

18 โครงการขุดลอกสระน้ าอ่างแก้ว 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ท าการขุดลอกสระเก็บน้ าวัดอ่างแก้ว ขนาดสระเก็บน้ ากว้าง
เดิม 45.00 เมตร ความลึกเดมิ 4.00 เมตร ขุดลอกสระเก็บ
น้ า มีความกว้างใหม่ 46.00 เมตร ความลึกใหม่เฉลีย่ 6.00 
เมตร โดยปริมาณการขดุลอกไม่นอ้ยกว่า 7,666.00 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด พร้อมตดิตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ตามแบบของทางราชการ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจ านวน  
1,549 คน พื้นที่
จ านวน 10,000 ไร ่

415,500 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

19 โครงการขุดลอกคลองมาบตอง 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

การขุดลอกคลอง ขนาดกว้างเดิม 5.00 เมตร ความลึกเดิม 
1.50 เมตร ขุดลอกคลอง มีความกว้างใหม่ 6.00 เมตร 
ความลึกใหมเ่ฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,600.00 
เมตร หรือปรมิาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้งปูาประชาสัมพันธ์ 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนจ านวน 
690 คน พื้นที่จ านวน 
10,000 ไร ่ 

410,400 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

20 โครงการระบบบ าบดัน้ าเพื่อ
ประปาชุมชน อบต.หนองละลอก 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

เพื่อแหล่งน้ าท่ีมาเข้าระบบบ าบดัเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบ
ก่อนเข้าสู่ระบบท าประปาหมู่บ้านต่อไป จ านวน 1 แห่ง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน จ านวน  
1,608 คน พื้นที่
จ านวน 10,000 ไร ่

          
4,459,000  

1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

21 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงแหลง่
น้ าภายในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง เพื่อ
บรรเทาปญัหาความเดือดร้อนจาก
วิกฤตภัยแล้งในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยท า
การวางท่อส่งน้ า เพื่อจ่ายลงสู่
แหล่งน้ าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

วางท่อจ่ายน้ าดิบ โดยวางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร 
ความยาว 4,498 เมตร , วางท่อ HDPE ขนาด 315 
มิลลเิมตร ความยาว 15,689 เมตร พร้อมตดิตั้งระบบ 
Bootster Pump ขนาด 75 - 150 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

จ านวนพื้นที ่72,464 
ไร ่ประชาชนจ านวน 
10,761 คน 
จ านวน 4,527 
ครัวเรือน 

30,000,000 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ แต่ให้ดู
พื้นที่ด าเนินการอย่าง
ละเอียดและระยะเวลาใน
การจัดซื้อจดัจ้าง 

  สรุป อ าเภอบ้านค่าย เสนอ 21 โครงการ วงเงินรวม 49,200,100 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 21 โครงการ 
     ทัง้นี้ ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการด าเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้ก าลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจท าให้การขุดลอกคลอง/สระน้ า/อ่ืนๆ เกิด
ปัญหาอุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว  ส าหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้าง
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
5. อ าเภอบ้านฉาง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น เขาภู
ดร-ห้วยมะหาด หมู7่ ต าบลบ้าน
ฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกฝายน้ าล้น เขาภูดร-ห้วยมะหาด ขนาดพื้นท่ีด าเนินการ 
20,000 ตารางกิโลเมตร ขนาดเดิมกว้าง 70.00 เมตร ยาว 
305.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ให้มีขนาดใหม่กวา้ง 70.00 
เมตร ยาว 305.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือปรมิาตรดิน
ไม่น้อยกว่า 40,000 ลูกบาศก์เมตร   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชน 1,846 คน  
ครัวเรือน 633 
ครัวเรือน  
พื้นที ่ 9,062.50 ไร ่

   1,248,400  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางน้ าคลองห้วยกะปิ หมู2่ 

ขุดลอกเปิดทางน้ าคลองห้วยกะปขินาดเดิมกว้าง 8.00-
10.00 เมตร  ยาว 800.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ให้มี

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ

ประชาชน 1,724 คน 
ครัวเรือน 642 

      489,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

ขนาดใหม่กว้าง 8.00-10.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 
13,672.50 ลูกบาศก์เมตร   

การเกษตร ครัวเรือน          
พื้นที ่ 6,562 ไร ่

3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางน้ าคลอง ยายร้า หมู่ 4 
ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเปิดทางน้ าคลองยายรา้ขนาดเดมิกว้าง 8.00-10.00 
เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ใหม้ีขนาดใหม่
กว้าง 8.00-10.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปรมิาตรดินไม่น้อยกว่า 
13,672.50 ลูกบาศก์เมตร   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

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

      489,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

4 โครงการแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
เปิดทางน้ าคลอง หน้าสนามกอล์ฟ 
หมู่ 2 ต าบลส านักท้อน อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ขุดลอกเปิดทางน้ าคลองหน้าสนามกอล์ฟขนาดเดิมกว้าง 
8.00-10.00 เมตร  ยาว 800.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ให้มีขนาดใหม่กว้าง 8.00-10.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 
13,672.50 ลูกบาศก์เมตร   

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

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

      489,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป อ าเภอบ้านฉาง เสนอ 4 โครงการ วงเงินรวม 2,715,400 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 4 โครงการ 
     ทัง้นี้ ขอให้หน่วยงานศึกษาสภาพการด าเนินโครงการด้วย เนื่องจากขณะนี้ก าลังจะเข้าสู่ในช่วงฤดูฝน อาจท าให้การขุดลอกคลอง/สระน้ า/อ่ืนๆ เกิด
ปัญหาอุปสรรคได้ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแล้ว  ส าหรับโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้าง
ความเดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
6. ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการผลติปุ๋ยหมักเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลติปุ๋ยหมักชีวภาพหมู่ที่ 
5 บ้านชากเล็ก ต าบลบางบุตร  
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ผลิตปุ๋ยหมัก จ านวน 80 ตัน ประกอบด้วย แกลบดิบ 
30,000 กิโลกรมั ขี้วัว 40,000 กิโลกรัม ร าละเอียด 
10,000 กิโลกรมั กากน้ าตาล 500 ลิตร EM จุลินทรีย ์
หมักปุ๋ย 500 ลติร และกระสอบ 4,000 ใบ                       

การสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และจา้ง
แรงงาน 

ประชาชน 780 คน 
300 ครัวเรือน พื้นที่
จ านวน 2,000 ไร ่

   445,000  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 
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  สรุป ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง เสนอ 1 โครงการ วงเงินรวม 8,362,860 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
7. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียดส าคัญ ประเภทโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 วางท่อประปาถนนเนินเสาธง-ชา
กลาว หมูที่ 6,7 ต าบลตะพง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. ยาว 3414 เมตร บริเวณ
ถนนสายเนินเสาธง-ชากลาว หมูที่ 6,7 ต าบลตะพง อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนต าบลตะพง 
หมู่ที่ 6,7 

2,714,101 1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

2 วางท่อประปา ถนนสายตะพง
นอก-ยายดา หมู่ที่ 12 ต าบล
ตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. ยาว 2,475 เมตร บริเวณ
ถนนสายตะพงนอก-ยายดา หมูที่ 12 ต าบลตะพง อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนต าบลตะพง 
หมู่ที่ 12 

4,968,141  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

3 วางท่อประปาถนนสายยายดา-
ห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 3,7,15 ต าบล
ตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ขุดวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. ยาว 3,522 เมตร บริเวณ
ถนนสายยายดา-ห้วยมะเฟือง หมทูี่ 3,7,15 ต าบลตะพง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาการ
จัดการเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ประชาชนต าบลตะพง 
หมู่ที่ 3,7,15 

3,319,107  1. มีความพร้อมด าเนินการ 
2. เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
3. ก.บ.จ. เห็นชอบ 

  สรุป การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง เสนอ 3 โครงการ วงเงินรวม 11,001,349 บาท 
     ก.บ.จ. พิจารณาไม่เห็นชอบทั้ง 3 โครงการ 
     ทัง้นี้ ขอให้หน่วยงานศึกษาโครงการประเภทวางท่อ พ้ืนที่วางท่อจะต้องไม่กระทบและสร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย 
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ระเบียบวาระที่  5   เร่ือง อื่นๆ 
   ผู้แทนอ าเภอแกลง ได้เสนอและชี้แจงในที่ประชุมดังนี้ โครงการของอ าเภอแกลงที่ ก.บ.จ. 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2562 รวมจ านวนทั้งสิ้น 23 โครงการ วงเงินรวม 
17,307,460 บาท เนื่องจากอ าเภอแกลงได้ประสานงานกับส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
เห็นว่ามีจ านวน 10 โครงการ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ที่เก่ียวเนื่องกับส านักงาน ปภ. ได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น 
จึงขอเปลี่ยนหน่วยงานด าเนินการจากอ าเภอแกลงเป็นส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ดังนี้ 
   1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง 
   2) โครงการขุดลอกคลองหนองเต่า หมู่ที่ 9 ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง 
   3) โครงการขุดลอกคลองหนองเต่า หมู่ที่ 8 ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   4) โครงการขุดลอกคลองเนิน หมู่ที่ 4 ต าบลปากน้ ากระแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   5) โครงการขุดลอกคลองหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   6) โครงการขุดลอกคลองสามง่าม หมู่ที่ 2 ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   7) โครงการขุดลอกคลองอ่าง หมู่ที่ 8 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   8) โครงการขุดลอกคลองห้วยยายเจียม หมู่ที่ 1 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   9) โครงการขุดลอกคลองชากขุน หมู่ที่ 6 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   10) โครงการขุดลอกคลองสวนมะม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลกองดนิ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   รวม 10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,541,000 บาท 
   หัวหน้าส านักงาน ปภ.รย. ได้กล่าวเพ่ิมว่า ส านักงาน ปภ. พร้อมเป็นหน่วยด าเนินโครงการ 
เพ่ือจะได้ด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นภารกิจหลักของ ปภ. ด้วย 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่อ าเภอแกลงเสนอ 

   ผู้แทนอ าเภอเขาชะเมา ได้เสนอและชี้แจงในที่ประชุมดังนี้ โครงการของอ าเภอเขาชะเมา
ที่ ก.บ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2562 จ านวนทั้งสิ้น 35 โครงการ วงเงิน 
18,222,700 บาท เนื่องจากได้ประสานงานกับส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เห็นว่ามี
จ านวน 6 โครงการ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ที่เกี่ยวเนื่องกับส านักงาน ปภ. ได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วเช่นกัน ดังนั้น จึงขอ
เปลี่ยนหน่วยงานด าเนินการจากอ าเภอเขาชะเมาเป็นส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ดังนี้ 
   1) โครงการขุดลอกขยายหน้าฝายตะขบ (บริเวณหน้าบ้านก านัน) หมู่ที่ 5 ต าบลเขาน้อย 
   2) โครงการขุดลอกคลองมือคลองโพล้หน้าฝาย มข. หมู่ที่ 5 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา 
   3) โครงการขุดลอกคลองโพล้บริเวณท้ายฝายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 ต าบลเขาน้อย 
   4) โครงการขุดลอกคลองน้ าเขียว หมู่ที่ 3 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา 
   5) โครงการขุดลอกขยายหน้าฝายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 ต าบลเขาน้อย  
   6) โครงการขุดลอกคลองโพล้ บริเวณเขากรรมการ หมู่ที่ 3 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา 
   รวม 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,499,000 บาท 
   หัวหน้าส านักงาน ปภ.รย. ได้กล่าวเพ่ิมว่า ส านักงาน ปภ. พร้อมเป็นหน่วยด าเนินโครงการ 
เพ่ือจะได้ด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นภารกิจหลักของ ปภ. ด้วย 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่อ าเภอเขาชะเมาเสนอ 
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   ประธานฯ ที่ประชุม ได้กล่าวเพ่ิมเติมดังนี้ ส าหรับโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานและอ าเภอ
ต้องการเสนอใหม่เพ่ิมเติมภายหลังจากการประชุมในครั้งนี้ ขออนุมัติในหลักการที่ประชุมฯ ให้หน่วยงานและอ าเภอ
เสนอให้ฝุายเลขานุการ ภายในเวลา 14.00 น. ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมและมีเอกสารที่ครบถ้วนเท่านั้น 
รวมทั้งส าหรับโครงการที่ ก.บ.จ. ได้พิจารณาผ่านมาแล้ว โครงการใดที่รายละเอียดเอกสารไม่ครบถ้วนขอให้ฝุาย
เลขานุการพิจารณาทบทวนใหม่ก่อนส่งค าขอให้ส านักงบประมาณ และให้ฝุายเลขานุการพิจารณาจัดล าดับโครงการ
ที่จะเสนอใหม่เพ่ิมเติมให้เป็นโครงการส ารอง 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบอนุมัติในหลักการ 
   ประธานฯ ที่ประชุม ได้กล่าวเพ่ิมเติมดังนี้ หน่วยงานและอ าเภอที่ได้เสนอโครงการแล้ว ทั้งที่ 
ก.บ.จ. เห็นชอบไปก่อนหน้า ทีเ่ห็นชอบในวันนี้ และที่จะเสนอใหมเ่พ่ิม ให้ส่งข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้ 
   1) เอกสารที่ท้องถิ่นขอรับการสรับสนุนงบประมาณจากอ าเภอหรือหน่วยงานให้ส่งภายใน
วันที่ 5 กันยายน 2562 
   2) เอกสารขอใช้พื้นที่ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    - กรณี ขุดบ่อบาดาล ให้ส่งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจ 
    - กรณี ขุดลอกคลอง ขุดลอกสระ ให้ส่งส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค ตามภารกิจ 
    - กรณี ที่ดินให้ความรับผิดชอบของ อปท. ให้แจ้งยืนยัน ทั้งนี้ ให้ส่งส าเนาให้จังหวัดระยอง
ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 
    - รูปภาพก่อนด าเนินโครงการและรายละเอียดพิกัดพ้ืนที่ ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 
9 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 
      - กรณี รายละเอียดโครงการที่ยังไม่ครบถ้วน ให้ส่งจังหวัดภายใน 5 กันยายน 2562 
หลังจากนั้นจะไมร่ับการพิจารณา 
    - กรณี ขอใช้พ้ืนที่เขตปุาไม้ ปุาสงวน พ้ืนที่ชลประทาน หรือที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
หน่วยงานอื่น ให้แนบเอกสารที่ไดร้ับอนุมัต/ิอนุญาตให้ใช้แล้วเท่านั้น 
    - รายละเอียดข้อมูลการทิ้งดินทรายของโครงการประเภทขุดลอกคลอง ให้หน่วยงาน
ด าเนินโครงการจัดเตรียมข้อมูลรายงานให้จังหวัดทราบ และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
   ส าหรับภายหลังจากที่ส านักงบประมาณพิจารณาและอนุมัติโครงการให้จังหวัดแล้ว ซึ่งจะ
เหลือระยะเวลาให้หน่วยงานและอ าเภอด าเนินโครงการอย่างกระชั้นชิดก่อนหมดปีงบประมาณ ดังนั้น ทุกโครงการ
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. แล้ว ให้เตรียมความพร้อมรายละเอียดข้อมูลไว้ส าหรับการด าเนินโครงการและ
การจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วย เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ 

 เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 
 

ลงชื่อ    ศรัณย์  เพชรพันธ์    ผู้บันทึกฯ  
       (นายศรัณย์  เพชรพันธ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ลงชื่อ     จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
        (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
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