


ลําดับ จังหวัด อําเภอ หนวยดําเนินการ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน  งบประมาณ

1 พังงา ตะกั่วปา อบต.คึกคัก
โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางแบบแสงจันทร ขนาด 125 วัตต                  
    จํานวน 350 ชุด หมู 1 - 7

             875,000 

2 พังงา ตะกั่วปา อบต.คึกคัก
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายชายทะเล - ปากวีป หมู 1 กวาง 6 เมตร      
   ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร

             315,000 

3 พังงา ตะกั่วปา อบต.คึกคัก โครงการซอมแซมระบบประปาผิวดิน บานคึกคัก หมู 5            2,130,000 
4 พังงา ตะกั่วปา อบต.คึกคัก โครงการซอมแซมระบบประปาผิวดิน บานคึกคัก หมู 4              950,000 
5 พังงา ตะกั่วปา อบต.คึกคัก โครงการขุดลอกคลองบางขยะ            3,624,000 

6 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําแกน
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานทาดินแดง - แหลมสิงห กวาง 5 เมตร     
           ยาว 3,000 เมตร

           7,500,000 

7 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําแกน
โครงการกอสรางถนน คสล. สายมิตรภาพ - คลองหวยไมไผ หมู 3               
  กวาง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร

           7,500,000 

8 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําแกน โครงการระบบทอประปาหมูบานเขาหลัก หมู 2              365,000 

9 พังงา ทายเหมือง อบต.ทายเหมือง
โครงการขุดลอกคลองตนออ  กวาง  8  เมตร  ยาว  2,600  เมตร               
    ลึกเฉล่ีย  3.5  เมตร

           3,826,000 

10 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนชายทะเลหาดทายเหมือง หมู 9               73,000 

11 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานบางขยะ หมู 2 ต.คึกคัก                    
    กวาง 6 เมตร ยาว 350 เมตร

           1,050,000 

12 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา
โครงการกอสรางสะพาน คสล. บานบางขยะ หมู 2 ต.คึกคัก กวาง 6 เมตร       
        ยาว 25 เมตร

           1,445,000 

13 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา
โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานบางขยะ-แหลมปะการัง หมู 2              
  ต.คึกคัก กวาง 6 เมตร ยาว 700 เมตร

           1,680,000 

14 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา
โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลังวัดบางเนียง หมู 5 ต.คึกคัก                
   กวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร

           1,750,000 

15 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา
โครงการกอสรางสะพาน คสล. สายหลังวัดบางเนียง หมู 5 ต.คึกคัก              
   กวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร

             500,000 

16 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา โครงการกอสรางทาเทียบเรือบานเกาะระ หมู 3 ต.เกาะพระทอง            1,780,000 

17 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา
โครงการกอสรางสะพานเดินเทา คสล.เชื่อมทาเทียบเรือบานเกาะระ หมู 3        
            ต.เกาะพระทอง กวาง 4 เมตร ยาว 40 เมตร

           1,100,000 

18 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา
โครงการกอสรางเตาเผาศพบานแปะโย หมู 2 ต. เกาะพระทอง                    
 กวาง 4.50 เมตร ยาว 9 เมตร

           1,250,000 

19 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา โครงการกอสรางสะพานทาเทียบเรือ บานหินกอง หมู 4 ต.เกาะยาวใหญ            1,080,000 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โครงการฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนและชายหาดที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ (คลื่นยักษ)
เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับแกไขปญหาการกระจายอํานาจ เพ่ือแกไขปญหาธรณีพิบัติ 
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20 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา
โครงการกอสรางพื้นสะพานทาเทียบเรือ บานเมืองใหม หมู 1 ต.เกาะคอเขา       
     กวาง 3 เมตร ยาว 16 เมตร และกวาง 2 เมตร ยาว 55 เมตร

             526,000 

21 พังงา เมืองพังงา อบต.ตากแดด โครงการขุดลอกคลองบานในหงบ หมู 4            4,975,300 
22 พังงา เมืองพังงา อบต.เกาะปนหยี โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม "หมูบานเกาะปนหยี" หมู 2            3,900,000 
23 พังงา เมืองพังงา อบต.เกาะปนหยี โครงการกอสรางสะพานทาเทียบเรือ บานเกาะปนหยี หมู 2            9,300,000 
24 พังงา เกาะยาว อบต.พรุใน โครงการขุดลอกคลองพรุแจดและโครงการขุดลอกคลองปากคลอง

โครงการขุดลอกคลองพรุแจด หมู 2 กวาง 15 เมตร ยาว 4,000 เมตร           
   ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

           7,024,000 

โครงการขุดลอกคลองปากคลอง หมู 3 กวาง 15 เมตร ยาว 3,000 เมตร         
   ลึกเฉล่ีย 4 เมตร

           5,344,000 

25 พังงา ตะกั่วทุง อบต.โคกกลอย
โครงการขุดลอกคลองสายนาใต, สายเขาปหลาย-หานบัว, สายอาวบางขวัญ,      
      สายทานุน - ทาปากแหวง
โครงการขุดลอกคลองสายนาใต กวาง 8 เมตร ยาว 3,500 เมตร                  
  ลึก 2.50 เมตร

           3,996,000 

โครงการขุดลอกคลองสายเขาปหลาย-หานบัว กวาง 4 เมตร                      
   ยาว 6,000 เมตร ลึก 2 เมตร

           2,773,000 

โครงการขุดลอกคลองสายอาวบางขวัญ กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร          
   ลึก 2 เมตร

             771,000 

โครงการขุดลอกคลองสายสายทานุน - ทาปากแหวง กวาง 8 เมตร               
  ยาว 3,000 เมตร ลึก 2 เมตร

           2,773,000 

 รวม           80,175,300 




