
 
 
 

                                                             

ประกาศกรมทรัพยากรน ้า 
เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลา้น ้าในเขตพื นที่  4 ต้าบล อ้าเภอคลองท่อม ช่วง 1 
ต้าบลคลองท่อมเหนือ,ตา้บลคลองท่อมใต้,ตา้บลพรุดินนา  และตา้บลเพหลา 

อ้าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 
............................................ 

 

  ด้วยส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 10 กรมทรัพยำกรน ้ำ  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ กำรพัฒนำ อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูแหล่งน ้ำ  ซึ ่งกำรด้ำเนินงำนจะต้องมีผลกระทบกับประชำชนและต้องปฏิบัติตำมระเบียบส้ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว ่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิด เห ็นของประชำชน พ.ศ. 2548 ซึ ่งบ ังคับ ให ้ส ่วนรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ ต้องปฏิบัติตำมระเบียบดังกล่ำว ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 10        
ได้ก้ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548   โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูล้ำน ้ำในเขตพื นที ่   4 
ต้ำบล อ้ำเภอคลองท ่อม ช่วง 1   ต้ำบลคลองท ่อมเหน ือ ,ต้ำบลคลองท ่อมใต ้,ต้ำบลพรุด ินนำ   และ               
ต้ำบลเพหลำ  อ้ำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี ่    ในวันพฤหัสบดีที่  25  มีนำคม  2564  ตั งแต่เวลำ            
13.00 - 16.30 น.  ณ  ศำลำอเนกประสงค์หมู่ที่ 5  บ้ำนด่ำน ต้ำบลพรุดินนำ  อ้ำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
เพ่ือให้ประชำชนในพื นที่สำมำรถเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกำรด้ำเนินโครงกำร 

 ทั งนี  ขอประกำศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ซึ่งอำจได้รับควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำย
โดยตรงจำกกำรด้ำเนินงำนโครงกำรฯ เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็นตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำว  และส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน ้ำภำค 10 จึงขอเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรโดยมีรำยละเอียด ดังนี  

 1. เหตุผลความจ้าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    กำรพัฒนำแหล่งน ้ำเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน ้ำภำคกำรผลิตในพื นที่เกษตรน ้ำฝน   ตำมแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี และเป็นกำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพแหล่งน ้ำและกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  และกระจำยน ้ำให้แก่ประชำชนได้มีน ้ำส้ำหรับใช้เพ่ือ
กำรเกษตรและอุปโภคอย่ำงพอเพียง ทั่วถึง และเป็นธรรม   

 2. สาระส้าคัญของโครงการ 

    โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้ำน ้ำในเขตพื นที่  4 ต้ำบล อ้ำเภอคลองท่อม ช่วง 1 ต้ำบลคลองท่อมเหนือ 
ต้ำบลคลองท่อมใต้,ต้ำบลพรุดินนำ  และต้ำบลเพหลำ  อ้ำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 
     1. งำนก่อสร้ำงฝำย สันฝำยยำว 4.00 – 10.00 เมตร ควำมสูงสันฝำย 1.20 เมตร  
                       จ้ำนวน  50  จุด           

    2. งำนขุดลอกพื นที่หน้ำฝำย และงำนป้องกันกำรกัดเซำะ                        
    3. งำนก่อสร้ำงระบบกระจำยน ้ำ จ้ำนวน  4  แห่ง พร้อมท่อส่งน ้ำ 

/3. ผู้ด้ำเนินกำร… 
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 3. ผู้ด้าเนินการ 
      ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 10 กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  4. สถานที่ด้าเนินการโครงการ 
     โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้ำน ้ำในเขตพื นที่  4 ต้ำบล อ้ำเภอคลองท่อม ช่วง 1  ต้ำบลคลองท่อม
เหนือ,ต้ำบลคลองท่อมใต้,ต้ำบลพรุดินนำ  และต้ำบลเพหลำ  อ้ำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

 5. ขั นตอนและระยะเวลาการด้าเนินโครงการ 
     - ส้ำรวจ ออกแบบ ประมำณรำคำ 
     - ด้ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำง 

 6. ผลลลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
     ประชำชนได้มีน ้ำส้ำหรับใช้เพื่อกำรเกษตรและอุปโภคอย่ำงพอเพียง ทั่วถึง และเป็นธรรม       

 7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น 
     - ขณะด้ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรอำจจะมีเสียงเครื่องจักรกลรบกวน 
     - ช่วงด้ำเนินกำรก่อสร้ำงมีกำรขนย้ำยวัสดุท้ำให้กำรสัญจรได้รับผลกระทบ 
     - สภำพพื นที่ของแหล่งน ้ำเดิมมีควำมเปลี่ยนแปลงไป 
     - อ่ืนๆ 

 8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
     48,000,000.00  บำท 
   
        ประกำศ  ณ  วันที่    8     มีนำคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก้าหนดการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลา้น ้าในเขตพื นที่  4 ต้าบล อ้าเภอคลองท่อม ช่วง 1   
ต้าบลคลองท่อมเหนือ,ตา้บลคลองท่อมใต้,ตา้บลพรุดินนา  และตา้บลเพหลา   

อ้าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 
วันพฤหัสบดีที่  25  มีนาคม  2564 

ณ  ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5  บ้านด่าน ต้าบลพรุดินนา  อ้าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 
 

วัน/เวลา หัวข้อวิชา/กิจกรรม วิทยากร/ผู้ด้าเนินการ 
 

13.00 – 13.30 น. 
 

ลงทะเบียน 
 

เจ้ำหน้ำที่ส่วนประสำนและบริหำรจัดกำร 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ ๑ 

 
 

13.30 – 14.30 น. 
 

ระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

 
นำยวัลลภ  ธีรวัฒนสำร 

ผอ.ส่วนประสำนและบริหำรจัดกำร 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ ๑ 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๑๐ 

 
 
 

14.30 – 15.30  น. 

 
ชี แจงรำยละเอียดข้อมูลโครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ล้ำน ้ำในเขตต้ำบลคลองท่อมเหนือ,ตำ้บล
คลองท่อมใต้,ต้ำบลพรุดินนำ   

และต้ำบลเพหลำ   
อ้ำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

 

นำยศักดิ์ชัย  ตันติวิวัฒน์ 
ผู้อ้ำนวยกำรส่วนอุทกวิทยำ 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๑๐ 

 
 

15.30 – 16.30 น. 

 
ปัญหำอุปสรรค/แนวทำงกำรดูแลรักษำ/             

กำรใช้ประโยชน์จำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรฯ 
  และรับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          

จำกโครงกำรฯ 

นำยวัลลภ  ธีรวัฒนสำร 
ผอ.ส่วนประสำนและบริหำรจัดกำร 
ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ ๑ 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๑๐ 

 
พักรับประทำนอำหำรว่ำง     เวลำ  14.00 - 14.๑๕ น. 

 
 
 

 


