
ลําดับ จังหวัด อําเภอ หนวยดําเนินการ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน  งบประมาณ

1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อาวนาง โครงการฟนฟูชายหาดนพรัตนธารา บนทางหลวง หมายเลข 4203           48,215,000 
2 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อาวนาง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณหนาหาดนพรัตนธารา           15,567,000 
3 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อาวนาง โครงการกอสรางสะพานแขวนขามคลองโละบาเกา หมู 8           10,214,800 

4 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล
โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง และปรับปรุงภูมิทัศนชายหาด                  
     บานแหลมปอง  หมู 3

          11,204,000 

5 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล
โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง  และปรับปรุงภูมิทัศนชายหาด                 
  บานคลองมวง หมู 2

          14,000,000 

6 กระบี่ เหนือคลอง อบต.คลองขนาน
โครงการบูรณะกอสรางสะพานทาเทียบเรือ ยาว 200 เมตร สูง 3 เมตร           
     บานแหลมกรวด หมู 8

          10,507,000 

7 กระบี่ เกาะลันตา ทต.เกาะลันตาใหญ
โครงการซอมแซมปรับปรุงสะพาน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 215 เมตร           
    สูง 5 เมตร

          18,275,000 

8 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน
โครงการกอสรางทาเทียบเรือโดยสารบานศาลาดาน หมู 1 กวาง 12 เมตร ยาว 30
 เมตร

          10,834,000 

9 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน
โครงการกอสรางเขื่อนกันตล่ิงพัง ยาว 890 เมตร  และปรับปรุงภูมิทัศน          
   ถนนสายคอกวาง หมู 1

          45,000,000 

รวม         183,816,800 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โครงการฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนและชายหาดที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ (คลื่นยักษ)
เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับแกไขปญหาการกระจายอํานาจ เพ่ือแกไขปญหาธรณีพิบัติ 
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ หนวยดําเนินการ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน  งบประมาณ

1 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต โครงการขุดลอกคลองทุงคาฮาเบิอร จากบริเวณเชิงสะพานหิน - ปากคลอง ฯ           19,426,000 

2 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.กะรน
โครงการกอสรางเขื่อน คสล. พรอมทางเทาริมคลองปากบาง สูง 2.50 เมตร ยาว  
450 เมตร

          11,806,000 

3 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.กะรน
โครงการกอสรางเขื่อน คสล. สูง 1.2 เมตร ประดับหินภูเขาธรรมชาติ               
   ยาว 960 เมตร พรอมทางเทาหนาหาดกะตะ กวาง 2 เมตร  ยาว 960 เมตร 
พรอมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน

          10,996,000 

4 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.กะรน โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนถนนปฏักขางหนองหาน           10,928,000 
5 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบต.วิชิต โครงการฟนฟูบูรณะพื้นท่ีท่ีไดรับความเสียหายคลองมุดง หมู 6           18,000,000 
6 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบต.ฉลอง โครงการกอสรางปรับปรุงเขื่อนก้ันดิน คสล.และหินใหญหาดปาหลาย           34,360,000 
7 ภูเก็ต กระทู อบต.กมลา โครงการกอสรางเขื่อนและบูรณะถนนแอสฟลติกสคอนกรีตฯ หมู 3           20,087,000 

8 ภูเก็ต กระทู อบต.กมลา
โครงการกอสรางบูรณะเขื่อนหินริมคลองนอกแล หมู 3 สูง 2.5 - 3 เมตร          
  ยาว 1,500 เมตร

          26,465,000 

9 ภูเก็ต กระทู อบต.กมลา
โครงการสรางบูรณะเขื่อนหินริมคลองปากบาง สูง 2.50-3 เมตร                    
 ยาว 1,100 เมตร

          19,000,000 

10 ภูเก็ต กระทู อบต.กมลา โครงการฟนฟูกําแพงและปรับภูมิทัศนกูโบร (สุสานมุสลิม)           21,603,000 
11 ภูเก็ต ถลาง อบต.ไมขาว โครงการฟนฟูถนนริมหาดไมขาว           28,113,000 

 รวม         220,784,000 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โครงการฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนและชายหาดที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ (คลื่นยักษ)
เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับแกไขปญหาการกระจายอํานาจ เพ่ือแกไขปญหาธรณีพิบัติ 
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ หนวยดําเนินการ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน  งบประมาณ

1 พังงา เกาะยาว อบต.เกาะยาวนอย
ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเที่ยว หมู 1 - 7 สูง 2.50 เมตร            
     ยาว 6,308  กม.

14,000,000          

2 พังงา เกาะยาว อบต.เกาะยาวใหญ
กอสรางสะพานทาเทียบเรือบานชองหลาด กวาง 4.20 เมตร ยาว 550 เมตร ทาง
เทาขางละ 1 เมตร

31,722,000          

3 พังงา ตะกั่วปา อบต.บางมวง โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ หมู 2,7,8 16,300,000          

4 พังงา ตะกั่วปา อบต.คึกคัก
โครงการซอมแซมปูทับถนนลาดยางจากถนนเพชรเกษม - แหลมปะการัง         
      หมู 2

12,064,000          

5 พังงา ทายเหมือง อบต.ทายเหมือง
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสายชายทะเลทายเหมือง  หมู 9          
    กวาง 8 เมตร ยาว 3,400 เมตร

9,087,000           

6 พังงา ทายเหมือง อบต.ทายเหมือง โครงการเขื่อนกําแพงกันดิน ดูรา-โฮล ยาว 2,550 เมตร 30,918,000          
รวม         114,091,000 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โครงการฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนและชายหาดที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ (คลื่นยักษ)
เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับแกไขปญหาการกระจายอํานาจ เพ่ือแกไขปญหาธรณีพิบัติ 
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