
 

        จ ำนวน  25  โครงกำร          จ ำนวน  4  โครงกำร
วงเงินค ำขอ 132,538,033 บำท วงเงินค ำขอ 19,447,000 บำท วงเงินค ำขอ  46,873,167 บำท
วงเงินอนุมติั 123,878,600 บำท วงเงินอนุมติั 19,159,600 บำท วงเงินอนุมติั 44,334,700 บำท

จ ำแนกตำมหน่วยด ำเนินกำร รวม 46 โครงกำร        วงเงินค ำขอ 198,858,200 บำท        วงเงินอนุมัต ิ187,372,900

จ ำนวน  17  โครงกำร

                                                          สรุปผลกำรอนุมตัโิครงกำรกำรแก้ไขและบรรเทำปญัหำควำมเดอืดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่                                                         
                                                                                  อันเน่ืองมำจำกปญัหำภยัแล้งและอุทกภยัในจังหวดัภเูก็ต                                                                             

           ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

จ ำแนกตำมประเภทโครงกำร รวม 46 โครงกำร       วงเงินค ำขอ 198,858,200 บำท       วงเงินอนุมัต ิ187,372,900

1. กำรแก้ไขปญัหำกำรจัดกำร
น้ ำเพ่ือกำรเกษตร

2. กำรแก้ไขปญัหำกำรจัดกำร
เพ่ืออุปโภคบริโภค

        3. กำรแก้ไขปญัหำ        
 กำรรักษำระบบนิเวศ

4. กำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได ้  
 และจำ้งแรงงำน

5. กำรบรรเทำควำมเดอืดร้อน
ของประชำชนทีไ่ดร้ับผลกระทบ

จำกภยัแล้งและอุทกภยั

จ ำแนกตำมพ้ืนทีร่ับผิดชอบ รวม 46 โครงกำร       วงเงินค ำขอ 198,858,200 บำท       วงเงินอนุมัต ิ187,372,900
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โครงการ
ชลประทานภเูก็ต

รวม สนง.ปภ.จ.ภเูก็ต อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
การประปา
ส่วนภมูิภาค
สาขาภเูก็ต

รวม

ประเภทที ่2 : การแก้ไขปญัหาการจัดการเพ่ืออุปโภคบริโภค 
รวมจ านวน 25 โครงการ

    132,538,033     123,878,600      14,830,200    14,830,200      8,575,400      17,852,200    16,775,500                -       65,845,300   109,048,400

  2.1 โครงการขุดบอ่น้้าต้ืนบา้นหยิด อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็        2,259,490            225,900                 -          225,900         225,900
  2.2 โครงการงานกอ่สร้างฝายชัว่คราวบริเวณคลองบางใหญ ่ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะ
ทู้ จังหวัดภเูกต็

          383,643            383,600                 -           383,600         383,600

  2.3 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 3 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัด
ภเูกต็

          635,000            635,000                 -          635,000         635,000

  2.4 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิว้ ลึกไม่น้อยกว่า 60.00 
เมตร หมู่ท่ี 2 ต้าบลปา่คลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

          980,000            980,000                 -          980,000         980,000

  2.5 โครงการขุดลอกขุมน้้า หมู่ท่ี 1 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,600.00 ลูกบาศกเ์มตร

       1,030,000            791,100                 -            791,100         791,100

  2.6 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 2 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัด
ภเูกต็

       1,234,900         1,234,900                 -        1,234,900       1,234,900

  2.7 โครงการกอ่สร้างระบบประปา แบบบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 
นิว้ ลึก 100.00 เมตร หมู่ท่ี 1 ต้าบลเทพกระษัตรี (ท่ีว่าการอ้าเภอถลาง) อ้าเภอ
ถลาง จังหวัดภเูกต็

       1,367,000         1,354,300                 -        1,354,300       1,354,300

  2.8 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 7 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัด
ภเูกต็

       1,367,100         1,367,100                 -        1,367,100       1,367,100

  2.9 โครงการขุดเจาะบาดาลระบบประปา แบบบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิว้ ลึก 100.00 เมตร หมู่ท่ี 1 ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

       1,408,000         1,395,800                 -        1,395,800       1,395,800

  2.10 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 4 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัด
ภเูกต็

       2,814,000         2,814,000                 -        2,814,000       2,814,000

  2.11 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า        2,823,000         2,823,000                 -        2,823,000       2,823,000
  2.12 โครงการค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้้าบางใหญ-่บางวาด หมู่ท่ี 7 ต้าบลกะทู้ 
อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

       3,483,400         3,483,400        3,483,400      3,483,400                  -   

กระทรวงมหาดไทย
วงเงินค าขอ 

(บาท)

สรุปผลการอนุมัตโิครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและอุทกภยัในจงัหวัดภเูก็ต

ลักษณะโครงการ วงเงินอนุมัต ิ
(บาท)

จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามหน่วยงานด าเนินโครงการ (บาท)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



 

โครงการ
ชลประทานภเูก็ต

รวม สนง.ปภ.จ.ภเูก็ต อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
การประปา
ส่วนภมูิภาค
สาขาภเูก็ต

รวม

  2.13 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 1 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัด
ภเูกต็

       3,945,500         3,945,500                 -        3,945,500       3,945,500

  2.14 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี 1 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ 
จังหวัดภเูกต็

       4,240,000         3,969,900                 -         3,969,900       3,969,900

  2.15 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนนประชาอทิุศ 3 ต้าบลรัษฎา
 อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็

       4,411,000         4,411,000                 -         4,411,000       4,411,000

  2.16 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-
เมืองภเูกต็ กม.36+950 (ซ้ายทาง) ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

       4,411,000         4,411,000                 -         4,411,000       4,411,000

  2.17 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-
เมืองภเูกต็ กม.38+800 (ขวาทาง)  ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

       4,411,000         4,411,000                 -         4,411,000       4,411,000

  2.18 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนน ทล.4027 ตอนท่าเรือ-
เมืองใหม่ กม.0+700 (ซ้ายทาง) ต้าบลศรีสุนทร อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

       4,411,000         4,411,000                 -         4,411,000       4,411,000

  2.19 โครงการขยายเขตประปาภายในต้าบลฉลอง ซอยตาเอยีด หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี
 4 ต้าบลฉลอง อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ความยาวไม่น้อยกว่า 3,500.00 เมตร

       5,000,000         5,000,000                 -         5,000,000       5,000,000

  2.20 โครงการขุดลอกขุมน้้าประปา สวนเฉลิมพระเกยีรติ  ต้าบลตลาดเหนือ  
อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,950 ลูกบาศกเ์มตร

       5,000,000         4,287,700                 -        4,287,700       4,287,700

  2.21 โครงการขุดลอกขุมน้้าเทศบาลนครภเูกต็ บริเวณซอยพะเนียง ต้าบลรัษฎา 
อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,950 ลูกบาศกเ์มตร

       5,000,000         4,287,700                 -        4,287,700       4,287,700

ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ 
(บาท)

วงเงินอนุมัต ิ
(บาท)

จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามหน่วยงานด าเนินโครงการ (บาท)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ
ชลประทานภเูก็ต

รวม สนง.ปภ.จ.ภเูก็ต อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
การประปา
ส่วนภมูิภาค
สาขาภเูก็ต

รวม

  2.22 โครงการงานปรับปรุงระบบส่งน้้าอาคารอดัน้้าบา้นนาเหนือ หมู่ที ่3 ต้าบล
ปา่คลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

       6,507,000         5,256,500        5,256,500      5,256,500                  -   

  2.23 โครงการงานปรับปรุงระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าบางแป หมู่ที ่3 ต้าบลปา่คลอก 
อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

       7,070,000         6,090,300        6,090,300      6,090,300                  -   

  2.24 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น้้าใต้ดิน ความจุ 750,000 ลิตร โรงเรียนเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเูกต็ หมู่ที ่1  ต้าบลวิชิต อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัด
ภเูกต็

       8,400,000         8,091,200                 -         8,091,200       8,091,200

  2.25 โครงการวางทอ่น้้าดิบขนาด 710 มม.จากโรงสูงน้้าดิบขุมเหมืองสรรพสามิต
 ไปยังสถานีผลิตน้้าบางวาด พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าขนาด 1,600 ลบ.ม./ชม. (วาง
ในคลองบางใญ)่ หมู่ที ่7 ต้าบลกะทู ้อ้าเภอกะทู ้จังหวัดภเูกต็

      49,946,000       47,817,700                 -       47,817,700     47,817,700

ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ 
(บาท)

วงเงินอนุมัต ิ
(บาท)

จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามหน่วยงานด าเนินโครงการ (บาท)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ
ชลประทานภเูก็ต

รวม สนง.ปภ.จ.ภเูก็ต อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
การประปา
ส่วนภมูิภาค
สาขาภเูก็ต

รวม

ประเภทที ่3 : การแก้ไขปญัหา การรักษาระบบนิเวศ 
รวมจ านวน 4 โครงการ

      19,447,000       19,159,600                   -                   -                   -         9,917,000      4,930,000     4,312,600                  -       19,159,600

  3.1 โครงการเดินท่อรับน้้าเสียส้าหรับอาคาร บริเวณคลองวังขีอ้น้ ต้าบลปา่ตอง 
อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

       4,600,000         4,312,600                 -       4,312,600       4,312,600

  3.2 โครงการกอ่สร้างผนังกนัดิน คสล. คลองท่าเรือเกาะแกว้ สูง 3.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 368.00 เมตร เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ หมู่ท่ี 3 ต้าบลศรีสุนทร อ้าเภอ
ถลาง จังหวัดภเูกต็

       4,930,000         4,930,000                 -        4,930,000       4,930,000

  3.3 โครงการกอ่สร้างผนังกนัดิน คสล. ซอยเกาะแกว้ 30 หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 5 ต้าบล
เกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็

       4,940,000         4,940,000                 -         4,940,000       4,940,000

  3.4 โครงการกอ่สร้างผนังกนัดิน ค.ส.ล. คลองบางจาก (ช่วงท่ี 4)  หมู่ท่ี 9  ต้าบล
ฉลอง  อ้าเภอเมืองภเูกต็  จังหวัดภเูกต็

       4,977,000         4,977,000                 -         4,977,000       4,977,000

กระทรวงมหาดไทย
วงเงินค าขอ 

(บาท)

สรุปผลการอนุมัตโิครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและอุทกภยัในจงัหวัดภเูก็ต

ลักษณะโครงการ วงเงินอนุมัต ิ
(บาท)

จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามหน่วยงานด าเนินโครงการ (บาท)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



 

โครงการ
ชลประทานภเูก็ต

รวม สนง.ปภ.จ.ภเูก็ต อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
การประปา
ส่วนภมูิภาค
สาขาภเูก็ต

รวม

ประเภทที ่5 : การบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบ
จากภยัแล้งและอุทกภยั รวมจ านวน 17 โครงการ

      46,873,167       44,334,700                   -                   -        9,208,000      17,252,600      7,679,900   10,194,200                  -       44,334,700

  5.1 โครงการขุดลอกสระเกบ็น้้าพรุตาเจ๊ะ หมู่ท่ี 1 ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง
 จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500.00 ลูกบาศกเ์มตร

          300,000            279,000                 -          279,000         279,000

  5.2 โครงการขุดลอกรางระบายน้้า ซอยเกาะแกว้ 16 และซอยเกาะแกว้ 22 หมู่ท่ี
 5 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
248.75 ลูกบาศกเ์มตร

          318,800            318,800                 -            318,800         318,800

  5.3 โครงการขุดลอกฝายน้้า คลองกลางทุ่งนาบา้นไม้ขาว หมู่ท่ี 4 ต้าบลไม้ขาว 
อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,640.00 ลูกบาศกเ์มตร

          500,000            489,100                 -          489,100         489,100

  5.4 โครงการขุดลอกคลองบางใหญ ่ต้ังแต่สะพานพระอร่าม - สะพานตล่ิงชัน  
ถนนรัษฎา ต้าบลตลาดใหญ ่อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 9,792.00 ลูกบาศกเ์มตร

       1,235,000         1,025,300                 -        1,025,300       1,025,300

  5.5 โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร 
พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ 
จังหวัดภเูกต็

       1,260,000         1,211,600                 -       1,211,600       1,211,600

  5.6 โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร 
พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญโรงเรียนกะทู้วิทยา ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

       1,260,000         1,211,600                 -       1,211,600       1,211,600

  5.7 โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร 
พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ โรงเรียนเทศบาล 2 บา้นกะทู้ ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ 
จังหวัดภเูกต็

       1,260,000         1,211,600                 -       1,211,600       1,211,600

  5.8 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพขุมกกัเกบ็น้้าโรงเหล้า สวนสาธารณะ@
กะทู้ ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,960.00 
ลูกบาศกเ์มตร

       2,000,000         1,872,200                 -       1,872,200       1,872,200

  5.9 โครงการดูดโคลนเลนพร้อมฉีดล้างท่อระบายน้้าและคูระบายน้้าด้วยระบบฉีด
น้้าแรงดันสูงในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1, 2, 4, 5, 6, 7 ต้าบลราไวย์ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัด
ภเูกต็

       2,183,700         2,040,900                 -         2,040,900       2,040,900

  5.10 โครงการขุดลอกคูระบายน้้าด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง หมู่ท่ี 5 ต้าบลไม้ขาว
 อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

       2,200,000         2,200,000                 -        2,200,000       2,200,000

กระทรวงมหาดไทย
วงเงินค าขอ 

(บาท)

สรุปผลการอนุมัตโิครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและอุทกภยัในจงัหวัดภเูก็ต

ลักษณะโครงการ วงเงินอนุมัต ิ
(บาท)

จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามหน่วยงานด าเนินโครงการ (บาท)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ
ชลประทานภเูก็ต

รวม สนง.ปภ.จ.ภเูก็ต อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
การประปา
ส่วนภมูิภาค
สาขาภเูก็ต

รวม

  5.11 โครงการขุดลอกคลองท่าแครง ถนนท่าแครง ต้าบลตลาดเหนือ อ้าเภอเมือง
ภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,200 ลูกบาศกเ์มตร

       4,560,000         3,895,000                 -        3,895,000       3,895,000

  5.12 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. ซอยปา่สัก กว้าง 3.00 เมตร ลึก 2.50
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร หมู่ท่ี 1 ต้าบลเชิงทะเล อ้าเภอถลาง จังหวัด
ภเูกต็

       4,890,000         4,711,800                 -        4,711,800       4,711,800

  5.13 โครงการขยายเขตประปาภายในต้าบลฉลอง ซอยนากกและซอยหลวงพ่อ
ช่วง หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 ต้าบลฉลอง อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็

       4,940,000         4,940,000                 -         4,940,000       4,940,000

  5.14 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้้าประปาชุมชนซอยปฏกั 22 หมู่ท่ี 1 ต้าบลกะ
รน อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็

       4,965,667         4,952,900                 -         4,952,900       4,952,900

  5.15 โครงการขุดลอกขุมน้้าสวนเฉลิมพระเกยีรติ ต้าบลตลาดเหนือ อ้าเภอเมือง
ภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,950 ลูกบาศกเ์มตร

       5,000,000         4,287,700                 -        4,287,700       4,287,700

  5.16 โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้้าภายในเขตเทศบาลเมืองปา่ตอง 
บริเวณ ถนนทวีวงศ์ ถนนประชานุเคราะห ์ถนนร่วมใจ ถนนบางลา ถนนสวัสดิรักษ์
 ถนนหาดปา่ตอง ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ถนนหมอวัฒนา และซอยไปรษณีย์เชือ่มต่อ
ถนนทวีวงศ์ ต้าบลปา่ตอง อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

       5,000,000         4,687,200                 -       4,687,200       4,687,200

  5.17 โครงการขุดลอกคลอกปากบางพร้อมกอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง หมู่ท่ี 6 
ต้าบลราไวย์ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,539.60 
ลูกบาศกเ์มตร ความยาวเขือ่น 140.00 เมตร

       5,000,000         5,000,000                 -         5,000,000       5,000,000

รวมจ านวน 46 โครงการ และรวมเงิน     198,858,200     187,372,900      14,830,200    14,830,200    17,783,400      45,021,800    29,385,400   14,506,800     65,845,300   172,542,700

ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ 
(บาท)

วงเงินอนุมัต ิ
(บาท)

จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามหน่วยงานด าเนินโครงการ (บาท)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย



 

1. รายละเอียดโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัติ

อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
1.การแก้ไขปญัหาการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร จ านวน - โครงการ

2.การแก้ไขปญัหาการจัดการเพ่ืออุปโภคบริโภค  จ านวน 25 โครงการ 123,878,600 30,838,600 41,355,300 51,684,700

  2.1 โครงการขุดบอ่น้้าต้ืนบา้นหยิด อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 225,900 225,900
  2.2 โครงการงานกอ่สร้างฝายชัว่คราวบริเวณคลองบางใหญ ่ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็ 383,600 383,600
  2.3 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 3 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 635,000 635,000
  2.4 โครงการขุดลอกขุมน้้า หมู่ท่ี 1 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
6,600.00 ลูกบาศกเ์มตร

791,100 791,100

  2.5 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิว้ ลึกไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หมู่ท่ี 2 ต้าบลปา่คลอก อ้าเภอ
ถลาง จังหวัดภเูกต็

980,000 980,000

  2.6 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 2 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 1,234,900 1,234,900
  2.7 โครงการกอ่สร้างระบบประปา แบบบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิว้ ลึก 100.00 เมตร หมู่ท่ี 1 ต้าบล
เทพกระษัตรี (ท่ีว่าการอ้าเภอถลาง) อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

1,354,300 1,354,300

  2.8 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 7 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 1,367,100 1,367,100
  2.9 โครงการขุดเจาะบาดาลระบบประปา แบบบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิว้ ลึก 100.00 เมตร หมู่ท่ี 1
 ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

1,395,800 1,395,800

  2.10 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 4 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 2,814,000 2,814,000
  2.11 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ในพื้นท่ีต้าบลศรีสุนทร 
หมู่ท่ี 1, 2, 4, 5, 7, 8 อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

2,823,000 2,823,000

  2.12 โครงการค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้้าบางใหญ-่บางวาด หมู่ท่ี 7 ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็ 3,483,400 3,483,400
  2.13 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 1 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 3,945,500 3,945,500

  2.14 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี 1 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ 3,969,900 3,969,900

ลักษณะโครงการ วงเงินอนุมัต ิ(บาท)

สรุปวงเงนิค าขอทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากกองจดัท างบประมาณเขตพ้ืนที ่(CBO) 

ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและอุทกภยัในจงัหวัด

จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ (บาท)



 

อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
  2.15 โครงการขุดลอกขุมน้้าประปา สวนเฉลิมพระเกยีรติ  ต้าบลตลาดเหนือ  อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,950 ลูกบาศกเ์มตร

4,287,700 4,287,700

  2.16 โครงการขุดลอกขุมน้้าเทศบาลนครภเูกต็ บริเวณซอยพะเนียง ต้าบลรัษฎา อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,950 ลูกบาศกเ์มตร

4,287,700 4,287,700

  2.17 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภเูกต็ กม.36+950 (ซ้ายทาง) 
ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

4,411,000 4,411,000

  2.18 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภเูกต็ กม.38+800 (ขวาทาง) 
 ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

4,411,000 4,411,000

  2.19 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนน ทล.4027 ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่ กม.0+700 (ซ้ายทาง) 
ต้าบลศรีสุนทร อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

4,411,000 4,411,000

  2.20 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนนประชาอทิุศ 3 ต้าบลรัษฎา อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ 4,411,000 4,411,000

  2.21 โครงการขยายเขตประปาภายในต้าบลฉลอง ซอยตาเอยีด หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4 ต้าบลฉลอง อ้าเภอเมืองภเูกต็ 
จังหวัดภเูกต็ ความยาวไม่น้อยกว่า 3,500.00 เมตร

5,000,000 5,000,000

  2.22 โครงการงานปรับปรุงระบบส่งน้้าอาคารอดัน้้าบา้นนาเหนือ หมู่ท่ี 3 ต้าบลปา่คลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 5,256,500 5,256,500

  2.23 โครงการงานปรับปรุงระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าบางแป หมู่ท่ี 3 ต้าบลปา่คลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 6,090,300 6,090,300

  2.24 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น้้าใต้ดิน ความจุ 750,000 ลิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภเูกต็
 หมู่ท่ี 1  ต้าบลวิชิต อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็

8,091,200 8,091,200

  2.25 โครงการวางท่อน้้าดิบขนาด 710 มม.จากโรงสูงน้้าดิบขุมเหมืองสรรพสามิต ไปยังสถานีผลิตน้้าบางวาด พร้อม
ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าขนาด 1,600 ลบ.ม./ชม. (วางในคลองบางใญ่) หมู่ท่ี 7 ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

47,817,700 47,817,700

ลักษณะโครงการ วงเงินอนุมัต ิ(บาท)
จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ (บาท)



 

อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
3.การแก้ไขปญัหา การรักษาระบบนิเวศ  จ านวน 4 โครงการ 19,159,600 9,917,000 4,930,000 4,312,600
  3.1 โครงการเดินท่อรับน้้าเสียส้าหรับอาคาร บริเวณคลองวังขีอ้น้ ต้าบลปา่ตอง อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็ 4,312,600 4,312,600

  3.2 โครงการกอ่สร้างผนังกนัดิน คสล. คลองท่าเรือเกาะแกว้ สูง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 368.00 เมตร เพื่อ
รักษาระบบนิเวศน์ หมู่ท่ี 3 ต้าบลศรีสุนทร อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

4,930,000 4,930,000

  3.3 โครงการกอ่สร้างผนังกนัดิน คสล. ซอยเกาะแกว้ 30 หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 5 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัด
ภเูกต็

4,940,000 4,940,000

  3.4 โครงการกอ่สร้างผนังกนัดิน ค.ส.ล. คลองบางจาก (ช่วงท่ี 4)  หมู่ท่ี 9  ต้าบลฉลอง  อ้าเภอเมืองภเูกต็  จังหวัด
ภเูกต็

4,977,000 4,977,000

4.การสร้างอาชีพ สร้างรายได ้และจ้างแรงงาน  จ านวน -  โครงการ

5.การบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบจากภยัแล้งและอุทกภยั  จ านวน 17 โครงการ 44,334,700 26,460,600 7,679,900 10,194,200
  5.1 โครงการขุดลอกสระเกบ็น้้าพรุตาเจ๊ะ หมู่ท่ี 1 ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,500.00 ลูกบาศกเ์มตร

279,000 279,000

  5.2 โครงการขุดลอกรางระบายน้้า ซอยเกาะแกว้ 16 และซอยเกาะแกว้ 22 หมู่ท่ี 5 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมือง
ภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 248.75 ลูกบาศกเ์มตร

318,800 318,800

  5.3 โครงการขุดลอกฝายน้้า คลองกลางทุ่งนาบา้นไม้ขาว หมู่ท่ี 4 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,640.00 ลูกบาศกเ์มตร

489,100 489,100

  5.4 โครงการขุดลอกคลองบางใหญ ่ต้ังแต่สะพานพระอร่าม - สะพานตล่ิงชัน  ถนนรัษฎา ต้าบลตลาดใหญ ่อ้าเภอ
เมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,792.00 ลูกบาศกเ์มตร

1,025,300 1,025,300

  5.5 โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ โรงเรียน
เทศบาล 1 เมืองกะทู้ ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

1,211,600 1,211,600

  5.6 โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญโรงเรียนกะทู้
วิทยา ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

1,211,600 1,211,600

  5.7 โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ โรงเรียน
เทศบาล 2 บา้นกะทู้ ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

1,211,600 1,211,600

  5.8 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพขุมกกัเกบ็น้้าโรงเหล้า สวนสาธารณะ@กะทู้ ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัด
ภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,960.00 ลูกบาศกเ์มตร

1,872,200 1,872,200

  5.9 โครงการดูดโคลนเลนพร้อมฉีดล้างท่อระบายน้้าและคูระบายน้้าด้วยระบบฉีดน้้าแรงดันสูงในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1, 2, 4,
 5, 6, 7 ต้าบลราไวย์ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็

2,040,900 2,040,900

  5.10 โครงการขุดลอกคูระบายน้้าด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง หมู่ท่ี 5 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 2,200,000 2,200,000

ลักษณะโครงการ วงเงินอนุมัต ิ(บาท)
จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ (บาท)



 

 

 

 

 

 

อ าเภอเมืองภเูก็ต อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้
  5.11 โครงการขุดลอกคลองท่าแครง ถนนท่าแครง ต้าบลตลาดเหนือ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 37,200 ลูกบาศกเ์มตร

3,895,000 3,895,000

  5.12 โครงการขุดลอกขุมน้้าสวนเฉลิมพระเกยีรติ ต้าบลตลาดเหนือ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 40,950 ลูกบาศกเ์มตร

4,287,700 4,287,700

  5.13 โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้้าภายในเขตเทศบาลเมืองปา่ตอง บริเวณ ถนนทวีวงศ์ ถนนประชานุ
เคราะห ์ถนนร่วมใจ ถนนบางลา ถนนสวัสดิรักษ์ ถนนหาดปา่ตอง ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ถนนหมอวัฒนา และซอย

4,687,200 4,687,200

  5.14 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล . ซอยปา่สัก กว้าง 3.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 115.00 
เมตร หมู่ท่ี 1 ต้าบลเชิงทะเล อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

4,711,800 4,711,800

  5.15 โครงการขยายเขตประปาภายในต้าบลฉลอง ซอยนากกและซอยหลวงพ่อช่วง หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 ต้าบลฉลอง 
อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็

4,940,000 4,940,000

  5.16 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้้าประปาชุมชนซอยปฏกั 22 หมู่ท่ี 1 ต้าบลกะรน อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ 4,952,900 4,952,900

  5.17 โครงการขุดลอกคลอกปากบางพร้อมกอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง หมู่ท่ี 6 ต้าบลราไวย์ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัด
ภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,539.60 ลูกบาศกเ์มตร ความยาวเขือ่น 140.00 เมตร

5,000,000 5,000,000

รวมจ านวน  46  โครงการ และรวมเงิน 187,372,900 67,216,200 53,965,200 66,191,500

ลักษณะโครงการ วงเงินอนุมัต ิ(บาท)
จ านวนเงินอนุมัตจิ าแนกตามพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ (บาท)



 

ประเภทที ่2 : การแก้ไขปญัหาการจัดการเพ่ืออุปโภคบริโภค 
รวมจ านวน 4 โครงการ

               18,670,000               17,852,200

1 โครงการขุดลอกขุมน้้า หมู่ท่ี 1 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
6,600.00 ลูกบาศกเ์มตร

                 1,030,000                    791,100

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี 1 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็                  4,240,000                 3,969,900
3 โครงการขยายเขตประปาภายในต้าบลฉลอง ซอยตาเอยีด หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4 ต้าบลฉลอง อ้าเภอเมืองภเูกต็ 

จังหวัดภเูกต็ ความยาวไม่น้อยกว่า 3,500.00 เมตร
                 5,000,000                 5,000,000

4 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น้้าใต้ดิน ความจุ 750,000 ลิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภเูกต็ หมู่ท่ี 1  ต้าบลวิชิต อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็

                 8,400,000                 8,091,200

ประเภทที ่3 : การแก้ไขปญัหา การรักษาระบบนิเวศ 
รวมจ านวน 2 โครงการ

                 9,917,000                 9,917,000

5 โครงการกอ่สร้างผนังกนัดิน คสล. ซอยเกาะแกว้ 30 หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 5 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมืองภเูกต็ 
จังหวัดภเูกต็

                 4,940,000                 4,940,000

6 โครงการกอ่สร้างผนังกนัดิน ค.ส.ล. คลองบางจาก (ช่วงท่ี 4)  หมู่ท่ี 9  ต้าบลฉลอง  อ้าเภอเมืองภเูกต็  จังหวัด
ภเูกต็

                 4,977,000                 4,977,000

ประเภทที ่5 : การบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบ
จากภยัแล้งและอุทกภยั รวมจ านวน 5 โครงการ

               17,408,167               17,252,600

7 โครงการขุดลอกรางระบายน้้า ซอยเกาะแกว้ 16 และซอยเกาะแกว้ 22 หมู่ท่ี 5 ต้าบลเกาะแกว้ อ้าเภอเมือง
ภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 248.75 ลูกบาศกเ์มตร

                    318,800                    318,800

8 โครงการดูดโคลนเลนพร้อมฉีดล้างท่อระบายน้้าและคูระบายน้้าด้วยระบบฉีดน้้าแรงดันสูงในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1, 2,
 4, 5, 6, 7 ต้าบลราไวย์ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็

                 2,183,700                 2,040,900

สรปุผลการอนุมัตโิครงการแก้ไขและบรรเทาปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปญัหาภยัแลง้และอุทกภยัในจังหวัดภเูก็ต

ที่ ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ (บาท) วงเงินอนุมัต ิ(บาท)
อ าเภอเมืองภเูก็ต



 

ประเภทที ่2 : การแก้ไขปญัหาการจัดการเพ่ืออุปโภคบริโภค 
รวมจ านวน 10 โครงการ

                   18,833,990                     16,775,500

1 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 3 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็                        635,000                         635,000
2 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิว้ ลึกไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หมู่ท่ี 2 ต้าบลปา่คลอก 

อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็
                       980,000                         980,000

3 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 2 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็                     1,234,900                      1,234,900
4 โครงการกอ่สร้างระบบประปา แบบบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิว้ ลึก 100.00 เมตร หมู่ท่ี 1 

ต้าบลเทพกระษัตรี (ท่ีว่าการอ้าเภอถลาง) อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็
                    1,367,000                      1,354,300

5 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 7 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็                     1,367,100                      1,367,100
6 โครงการขุดเจาะบาดาลระบบประปา แบบบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิว้ ลึก 100.00 เมตร หมู่ท่ี

 1 ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็
                    1,408,000                      1,395,800

7 โครงการขุดบอ่น้้าต้ืนบา้นหยิด อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็                     2,259,490                         225,900
8 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 4 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็                     2,814,000                      2,814,000
9 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ในพื้นท่ีต้าบลศรีสุนทร

 หมู่ท่ี 1, 2, 4, 5, 7, 8 อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็
                    2,823,000                      2,823,000

10 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี 1 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็                     3,945,500                      3,945,500
ประเภทที ่3 : การแก้ไขปญัหา การรักษาระบบนิเวศ 
รวมจ านวน 1 โครงการ

                    4,930,000                      4,930,000

11 โครงการกอ่สร้างผนังกนัดิน คสล. คลองท่าเรือเกาะแกว้ สูง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 368.00 เมตร เพื่อ
รักษาระบบนิเวศน์ หมู่ท่ี 3 ต้าบลศรีสุนทร อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

                    4,930,000                      4,930,000

สรุปผลการอนุมัตโิครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและอุทกภยัในจงัหวัดภเูก็ต
อ าเภอถลาง

ที่ ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ (บาท) วงเงินอนุมัต ิ(บาท)



 

ที่ ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ (บาท) วงเงินอนุมัต ิ(บาท)
ประเภทที ่5 : การบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบ
จากภยัแล้งและอุทกภยั รวมจ านวน 4 โครงการ

                    7,890,000                      7,679,900

12 โครงการขุดลอกสระเกบ็น้้าพรุตาเจ๊ะ หมู่ที ่1 ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,500.00 ลูกบาศกเ์มตร

                       300,000                         279,000

13 โครงการขุดลอกฝายน้้า คลองกลางทุง่นาบา้นไม้ขาว หมู่ที ่4 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 10,640.00 ลูกบาศกเ์มตร

                       500,000                         489,100

14 โครงการขุดลอกคูระบายน้้าด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง หมู่ที ่5 ต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็                     2,200,000                      2,200,000
15 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. ซอยปา่สัก กว้าง 3.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 115.00 

เมตร หมู่ที ่1 ต้าบลเชิงทะเล อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็
                    4,890,000                      4,711,800

รวมจ านวน 15 โครงการ และรวมเงิน                    31,653,990                     29,385,400



 

ประเภทที ่3 : การแก้ไขปญัหา การรักษาระบบนิเวศ 
รวมจ านวน 1 โครงการ

                  4,600,000                     4,312,600

1 โครงการเดินท่อรับน้้าเสียส้าหรับอาคาร บริเวณคลองวังขีอ้น้ ต้าบลปา่ตอง อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็                   4,600,000                     4,312,600
ประเภทที ่5 : การบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบ
จากภยัแล้งและอุทกภยั รวมจ านวน 5 โครงการ

                10,780,000                   10,194,200

2 โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ โรงเรียน
เทศบาล 1 เมืองกะทู้ ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

                  1,260,000                     1,211,600

3 โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญโรงเรียนกะทู้
วิทยา ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

                  1,260,000                     1,211,600

4 โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร พร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ โรงเรียน
เทศบาล 2 บา้นกะทู้ ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู ้จังหวัดภเูกต็

                  1,260,000                     1,211,600

5 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพขุมกกัเกบ็น้้าโรงเหล้า สวนสาธารณะ@กะทู้ ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู ้จังหวัด
ภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,960.00 ลูกบาศกเ์มตร

                  2,000,000                     1,872,200

6 โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้้าภายในเขตเทศบาลเมืองปา่ตอง บริเวณ ถนนทวีวงศ์ ถนนประชานุเคราะห์
 ถนนร่วมใจ ถนนบางลา ถนนสวัสดิรักษ์ ถนนหาดปา่ตอง ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ถนนหมอวัฒนา และซอย
ไปรษณีย์เชือ่มต่อถนนทวีวงศ์ ต้าบลปา่ตอง อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็

                  5,000,000                     4,687,200

รวมจ านวน 6 โครงการ และรวมเงิน                 15,380,000                   14,506,800

สรุปผลการอนุมัตโิครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและอุทกภยัในจงัหวัดภเูก็ต
อ าเภอกะทู้

ที่ ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ (บาท) วงเงินอนุมัต ิ(บาท)



 

ที่ ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ (บาท) วงเงินอนุมัต ิ(บาท)
ประเภทที ่2 : การแก้ไขปญัหาการจัดการเพ่ืออุปโภคบริโภค 
รวมจ านวน 2 โครงการ

                10,000,000                    8,575,400

1 โครงการขุดลอกขุมน้้าประปา สวนเฉลิมพระเกยีรติ  ต้าบลตลาดเหนือ  อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,950 ลูกบาศกเ์มตร

                  5,000,000                    4,287,700

2 โครงการขุดลอกขุมน้้าเทศบาลนครภเูกต็ บริเวณซอยพะเนียง ต้าบลรัษฎา อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 40,950 ลูกบาศกเ์มตร

                  5,000,000                    4,287,700

ประเภทที ่5 : การบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบ
จากภยัแล้งและอุทกภยั รวมจ านวน 3 โครงการ

                10,795,000                    9,208,000

3 โครงการขุดลอกคลองบางใหญ ่ต้ังแต่สะพานพระอร่าม - สะพานตล่ิงชัน  ถนนรัษฎา ต้าบลตลาดใหญ ่อ้าเภอ
เมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,792.00 ลูกบาศกเ์มตร

                  1,235,000                    1,025,300

4 โครงการขุดลอกคลองท่าแครง ถนนท่าแครง ต้าบลตลาดเหนือ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 37,200 ลูกบาศกเ์มตร

                  4,560,000                    3,895,000

5 โครงการขุดลอกขุมน้้าสวนเฉลิมพระเกยีรติ ต้าบลตลาดเหนือ อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 40,950 ลูกบาศกเ์มตร

                  5,000,000                    4,287,700

รวมจ านวน 5 โครงการ และรวมเงิน                 20,795,000                  17,783,400

สรุปผลการอนุมัตโิครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและอุทกภยัในจงัหวัดภเูก็ต
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดภเูก็ต



 

ที่ ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ (บาท) วงเงินอนุมัต ิ(บาท)
ประเภทที ่2 : การแก้ไขปญัหาการจดัการเพ่ืออุปโภคบริโภค 
รวมจ านวน 25 โครงการ

                 17,060,400                  14,830,200

1 โครงการค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้้าบางใหญ-่บางวาด หมู่ที ่7 ต้าบลกะทู ้อ้าเภอกะทู ้จังหวัดภเูกต็                    3,483,400                    3,483,400
2 โครงการงานปรับปรุงระบบส่งน้้าอาคารอดัน้้าบา้นนาเหนือ หมู่ที ่3 ต้าบลปา่คลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็                    6,507,000                    5,256,500

3 โครงการงานปรับปรุงระบบส่งน้้าอาคารอดัน้้าบา้นนาเหนือ หมู่ที ่3 ต้าบลปา่คลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็                    6,507,000                    5,256,500

รวมจ านวน 3 โครงการ และรวมเงิน                  17,060,400                  14,830,200

สรุปผลการอนุมัตโิครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและอุทกภยัในจงัหวัดภเูก็ต

โครงการชลประทานภเูก็ต



 

 

ที่ ลักษณะโครงการ วงเงินค าขอ (บาท) วงเงินอนุมัต ิ(บาท)
ประเภทที ่2 : การแก้ไขปญัหาการจัดการเพ่ืออุปโภคบริโภค 
รวมจ านวน 6 โครงการ

                  67,973,643                  65,845,300

1 โครงการงานกอ่สร้างฝายชัว่คราวบริเวณคลองบางใหญ ่ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็                       383,643                      383,600
2 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภเูกต็ กม.36+950 (ซ้ายทาง)

 ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็
                   4,411,000                    4,411,000

3 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภเูกต็ กม.38+800 (ขวาทาง) 
 ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

                   4,411,000                    4,411,000

4 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนน ทล.4027 ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่ กม.0+700 (ซ้ายทาง) 
ต้าบลศรีสุนทร อ้าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็

                   4,411,000                    4,411,000

5 โครงการงานติดต้ัง Booster Pump บริเวณถนนประชาอทิุศ 3 ต้าบลรัษฎา อ้าเภอเมืองภเูกต็ จังหวัดภเูกต็                    4,411,000                    4,411,000
6 โครงการวางท่อน้้าดิบขนาด 710 มม.จากโรงสูงน้้าดิบขุมเหมืองสรรพสามิต ไปยังสถานีผลิตน้้าบางวาด 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าขนาด 1,600 ลบ.ม./ชม. (วางในคลองบางใญ่) หมู่ท่ี 7 ต้าบลกะทู้ อ้าเภอกะทู้ 
จังหวัดภเูกต็

                  49,946,000                  47,817,700

รวมจ านวน 6 โครงการ และรวมเงิน                   67,973,643                  65,845,300

สรุปผลการอนุมัตโิครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพ้ืนทีอั่นเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและอุทกภยัในจงัหวัดภเูก็ต
การประปาส่วนภมูิภาคสาขาภเูก็ต


