
โครงการชลประทานจันทบุรี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี



โครงการจดัหาแหลงน้ําสนับสนุนกิจกรรมของ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ



ปงบประมาณ พ.ศ.2535

- กอสรางโรงสูบน้ํา ขนาด 50 ลิตรตอวินาที

- กอสรางหอถัง คสล. ขนาด 50 ลบ.ม. 1 แหง

- กอสรางบอพักน้ํา คสล. ขนาด 3.00 * 3.00 ม.

จํานวน 4 แหง

- วางทอสงน้ํา A/C  ยาว 8.299  กม.

- ขุดลอกคลองรําพัน ความยาว 5.00 กม.

งบประมาณ  12,000,000.-  บาท

โครงการจัดหาแหลงน้ําสนับสนุนกิจกรรมของ    ศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน              อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ



โครงการจัดหาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ในพื้นที่ดําเนนิงานและพื้นที่ขยายผล
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ



โครงการจัดหาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ในพื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่ขยายผล

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

1.โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํายางตอกทอย

2.โครงการขุดสระเก็บน้ํายางตอกทอย 2 พรอมระบบผันน้ํา

3. โครงการขุดลอกบริเวณทีส่าธารณะหมู 6

4.โครงการขุดลอกคลองทาตามาก

5. โครงการขุดลอกคลองลูกชาง

6. โครงการขุดลอกคลองทางควาย

7. โครงการขุดลอกคลองหลังโรงเรียนวัดเสมด็โพธิศ์รี

8. โครงการขุดลอกคลองแสม

9. โครงการขุดลอกคลองเล็ก

10. โครงการขุดลอกคลองหวงกอไผ

11. โครงการขุดลอกคลองทุงสน

12. โครงการขุดขยายสระหนองปรือ

13. โครงการขุดลอกคลองรําพัน

14. โครงการขุดลอกสระน้ําโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืช

15. โครงการขุดลอกสระน้ํา ม.2 บานหนองโพรง

16. โครงการขุดสระเก็บน้ํา ม.5 บานสนามไชย

17. โครงการขุดสระเก็บน้ําทีส่าธารณะประโยชนทุงสน

18. โครงการขุดลอกคลองเสมด็โพธิ์ศรี-เกาะลอย



โครงการที่ดําเนินการแลว



โครงการจัดหาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ในพื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่ขยายผล

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานรอบศูนย คุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานขยายผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2547 (กรมชลประทาน)

1.  โครงการขุดสระเก็บน้ํายางตอกทอย  พรอม

อาคารประกอบ

   

ขุดสระเก็บน้ําขนาดความจุ  15,000  ลบ.ม.

งบประมาณ  1,310,592.23-  บาท



โครงการจัดหาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ในพื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่ขยายผล

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานรอบศูนย คุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานขยายผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 (กรมชลประทาน)

2.  โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํายางตอกทอย

ปรับปรุงสระเก็บน้ําเดิมใหมีความจุ  15,700     

ลบ.ม. พรอมปูแผนยาง HDPE หนา  1.50  

มม. 

งบประมาณ  2,702,500.-  บาท



โครงการจัดหาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ในพื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่ขยายผล

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 (กรมชลประทาน)

3.  โครงการขุดสระเก็บน้ํายางตอกทอย  2  

พรอมระบบผันน้ํา

   

- ปรับปรุงสระเก็บน้ําเดิมและขุดสระเก็บน้ํา

ใหมมีความจุรวมประมาณ  37,700  ลบ.ม. 

- ปูแผนยาง HDPE หนา  1.50  มม. เพื่อ       

  ปองกันการรั่วซึม  

-  วางทอผันน้ํา  เชื่อมระหวางสระทั้ง  2  แหง

งบประมาณ        6,363,600.-   บาท



โครงการจัดหาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ในพื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่ขยายผล

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานรอบศูนย คุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานขยายผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ศูนยคุงกระเบนฯ)

4.  โครงการขุดลอกคลองทาตามาก

   

-  ขุดลอกคลองทาตามาก  ความยาว  1,240 

ม.

งบประมาณ  726,300.-  บาท



โครงการจัดหาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ในพื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่ขยายผล

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานรอบศูนย คุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานขยายผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ศูนยคุงกระเบนฯ)

5.  โครงการขุดลอกคลองลูกชาง

   

-  ขุดลอกคลองลูกชาง  ความยาว  500 ม.

งบประมาณ  145,600.- บาท



โครงการจัดหาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ในพื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่ขยายผล

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานรอบศูนย คุงกระเบนฯ

พื้นที่หมูบานขยายผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ศูนยคุงกระเบนฯ)

6.  โครงการขุดลอกคลองทางควาย

   

-  ขุดลอกคลองทางควาย  ความยาว  570 ม.

งบประมาณ  111,674.- บาท



โครงการจัดหาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา

ในพื้นที่ดําเนินงานและพื้นที่ขยายผล

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

ปงบประมาณ พ.ศ.2551 (กรมชลประทาน)

7.  โครงการขุดลอกคลองทุงสน

   

ขุดลอกคลองทุงสน  ความยาว  1,400  ม.

งบประมาณ  679,515.- บาท



โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี   

(แผนระยะเรงดวน)



ฝายยางจันทบุรีฝายยางจันทบุรี

สะพานบานลาวสะพานบานลาว

แมน้ําจนัทบุรีแมน้ําจนัทบุรี

11

22
33

44

55

66

77

ทุงสระบาปทุงสระบาป

ทุงลาซาลทุงลาซาล

ขุดลอกแมน้ําจันทบุรี11

ขุดลอกคลองลําเสนอ22

ขุดลอกคลองตาหนู33

ขุดลอกคลองขา44

คลองอาง
ขุดลอกและขดุขยาย55

ปตร.คลองเกาะโตนด66

ปตร.คลองอางพรอมขดุคลองเชือ่ม ฯ77

       (แผนระยะเรงดวน)

6

7



แผนระยะเรงดวนแผนระยะเรงดวน



ขุดลอกแมน้ําจันทบุรี

ชวงสะพานกิจจานนทถึงวัดเกาะลอย 

ระยะทาง  8.00  กม.

ขุดลอกคลองลําเสนอ

ระยะทาง 7.10  กม.

ขุดลอกคลองตาหนู

ระยะทาง 2.20  กม.

ขุดลอกคลองอาง

ระยะทาง 2.80  กม.



ขุดลอกคลองขา ระยะทาง  8.90  กม.



ประตูระบายน้ําคลองเกาะโตนด 

พรอมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา



ประตูระบายน้ําคลองอาง

พรอมขุดคลองเชื่อมและสะพาน



แสดงตําแหนงที่ตั้งสถานีโทรมาตรแสดงตําแหนงที่ตั้งสถานีโทรมาตร

ในลุมน้ําจันทบรุีในลุมน้ําจันทบรุี

สถานีสนามระบบโทรมาตรลุมน้ําจันทบุรี

          1) สถานี อบต.จันทเขลม    (สถานีสนาม)

2) สถานี ฝายบานน้าํขุน     (สถานีสนาม)

3) สถานี บานทุงตาอนิทร   (สถานีสนาม/ทวนสัญญาณ)

4) สถานี Z.13         (สถานีสนาม)

5) สถานี เขื่อนคลองทุงเพล  (สถานีสนาม)

6) สถานี กะบกเตีย้          (สถานีสนาม/ทวนสัญญาณ)

7) สถานี Z.14              (สถานีสนาม/ทวนสัญญาณ)

8) สถานี วัดวังจะอาย       (สถานสีนาม/ทวนสัญญาณ)

9) สถานี อบต.อางคีรี       (สถานีสนาม)

         10)   สถานี ฝายยางจันทบุรี*    (สถานีสนาม/ทวนสัญญาณ)

         11)   สถานี ทาแฉลบ        (สถานีสนาม/ทวนสัญญาณ)

         12)   สถานหีลัก



โครงขายสื่อสารของสถานีโทรมาตรลุมน้ําจันทบุรีโครงขายสื่อสารของสถานีโทรมาตรลุมน้ําจันทบุรี

  สถานสีนามสถานสีนาม

  สถานีทวนสัญญาณสถานีทวนสัญญาณ

  สถานีหลกัสถานีหลกั

ออ..โปงน้ํารอนโปงน้ํารอน

ออ..สอยดาวสอยดาว

กิ่งอกิ่งอ..แกงหางแมวแกงหางแมว

ออ..ทาใหมทาใหม

ออ..แหลมสงิหแหลมสงิห

ออ..มะขามมะขาม

กิ่งอกิ่งอ..เขาคิชฌกูฎเขาคิชฌกูฎ

เขาสระบาปเขาสระบาป

เขาคิชฌกูฎเขาคิชฌกูฎ

เขาแกลดเขาแกลด

ขอบเขตลุมน้ําขอบเขตลุมน้ํา

ขอบเขตอําเภอขอบเขตอําเภอ

ออ..เมืองเมือง

สถานีทาแฉลบ

สถานีฝายยาง สถานี อบต.อางคีรี

สถานีวัดวงัจะอาย

สถานีวัดฉมนั(Z14)

สถานีบานกะบกเตีย้

สถานีเขื่อนคลองทุงเพล

สถานีวัดปก(Z13)

สถานีบานทุงตาอินทร

สถานีฝายบานน้ําขุนใต

สถานี อบต.จันทเขลม

ศูนยควบคมุ





โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่  

  ปารอยตอ 5 จังหวัด อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จังหวัดจันทบุรี



โครงการขุดสระเก็บน้ําเขาปอบนโครงการขุดสระเก็บน้ําเขาปอบน

งานขุดสระเก็บน้ําเขาปอบน

พิกัด 47PRQ137571 ระวาง 5335II

  - สระเก็บน้ํา ขนาดความจุ ประมาณ 46,690  ลบ.ม.

  - อาคารรับน้ํา    1   แหง

  - อาคารระบายน้ําลน   1   แหง

  - บันไดหินกอ    2   แหง

  - ปายโครงการ  1  แหง

 งบประมาณคากอสราง  รวม   2,360,000  บาท    



จบการนําเสนอ




