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การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เรื่อง แผนงานโครงการการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต       

อําเภอเมือง-อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ระยะท่ี 1) (ส่วนท่ี 1-3)  
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลถํ้าน้ําผุด อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
 

นายปริญญา ภูมิพานิชย์ นายอําเภอเมืองพังงา ประธานในการประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย  
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพังงา-ภูเก็ต อําเภอเมือง-อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต แล้วดําเนินการประชุม ดังนี้ 
 
 1) แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต อําเภอ

เมือง-อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ระยะท่ี 1) (ส่วนท่ี 1-3)  

การประปาส่วนภูมิภาค โดยฝ่ายแผนงานโครงการเป็นวิทยากรในการนําเสนอข้อมูล
แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพังงา-ภูเก็ตฯ ผู้นําเสนอ
ข้อมูลประกอบไปด้วย  

 1. นายเรืองศักด์ิ ต้ังศรีตะนัย ผู้อํานวยการกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ 

 2. นายปฏิธาน  ใจนา วิศวกร 6   ฝ่ายแผนงานโครงการ การประปาส่วนภูมิภาค 
 3. นายพงษ์วรา  เทือใหม่       นักบริหารงานท่ัวไป 5 ฝ่ายแผนงานโครงการ การประปาส่วนภูมิภาค 
 4. นายเฉลิมชัย  ไตรศรีศิลป์ นักบริหารงานท่ัวไป 4 ฝ่ายแผนงานโครงการ การประปาส่วนภูมิภาค 

วิทยากรนําเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ สถานีท่ีต้ัง แหล่งน้ําดิบท่ีใช้ สถานท่ีก่อสร้าง
โรงกรองน้ํา สถานท่ีก่อสร้างสถานีจ่ายน้ํา แนวถนนท่ีวางท่อส่งน้ําประปา โดยแสดงรูปแผนท่ีต้ัง
โครงการประกอบการบรรยาย (รายละเอียดตามแผนท่ีโครงการแนบท้ายรายงานการประชุม) 
จากนั้นเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและแสดงความเห็น 

- 
2) สรุปผลการดําเนินการรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ของผู้เข้าร่วมประชุม 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต อําเภอเมือง-อําเภอ
ตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ระยะท่ี 1) (ส่วนท่ี 1-3) ดําเนินการโดยการประปา   
ส่วนภูมิภาค (รัฐวิสาหกิจ) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ได้ระบุ
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ให้หน่วยงานของรัฐ ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ผู้ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีดําเนินการให้ได้รับทราบรายละเอียดโครงการ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ  

ท้ังนี้ กปภ. ได้ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ลงในเว็บไซต์ของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (www.publicconsultation.opm.go.th) แล้ว เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 โดย กปภ. 
พิจารณารายละเอียดโครงการ พบว่าครอบคลุมหลายอําเภอ  ซ่ึงพ้ืนท่ีอําเภอเมืองพังงาเป็นแหล่งน้ําดิบของ
โครงการ จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการข้ึนท่ี ตําบลบถํ้าน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา 
โดยผู้นําชุมชนในอําเภอเมืองพังงาและประชาชนในพ้ืนท่ีมาร่วมประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ 

 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร กปภ.เขต 4 นําน้ําด่ืมมาให้บริการผู้เข้าร่วมประชุม 

  

  
ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาเอกสารสรุปแผนงานโครงการ นายอําเภอเมืองพังงากล่าวเปิดการประชุม 

  
 

 
แนะนําคณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค 

รูปแสดงบรรยากาศในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ต่อ) 
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นําเสนอแผนงานโครงการต่อท่ีประชุม นําเสนอแผนงานโครงการต่อท่ีประชุม 

  

  
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น 

  

  
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น การประปาส่วนภูมิภาค ตอบข้อซักถาม 

รูปแสดงบรรยากาศในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ต่อ) 
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การประปาส่วนภูมิภาค ตอบข้อซักถาม การประปาส่วนภูมิภาค ตอบข้อซักถาม 

  

 
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันถ่ายภาพ 

รูปแสดงบรรยากาศในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ต่อ) 
 
2.1) สรุปประเด็นการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

พิจารณาในภาพรวม ผู้เข้าร่วมประชุม มีความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 
2.1.1 แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต 

อําเภอเมือง-อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ระยะท่ี 1) (ส่วนท่ี 1-3) ควร
จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีให้ท่ัวถึงมากกว่านี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการ
ครอบคลุมหลายตําบลและหลายอําเภอ 

2.2.2 การให้บริการน้ําประปาของ กปภ.ในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงายังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีและ
คุณภาพน้ําประปาในบางช่วงยังไม่ได้มาตรฐาน 

2.2.3 ปริมาณน้ําดิบจากคลองพังงามีไม่เพียงพอท่ีจะให้ กปภ. นําไปใช้ผลิตน้ําประปารองรับ
แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต  

2.2.4 แนะนําให้ กปภ. ไปใช้น้ําดิบจากเข่ือนรัชชประภามาใช้ผลิตน้ําประปารองรับแผนงาน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต 

การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

ประชาชน : ขอสอบถามเก่ียวกับปัญหาน้ําประปาขุ่นแดงในพ้ืนท่ีการดูแลของ กปภ.สาขาพังงา 
การประปาส่วนภูมิภาค : สาเหตุท่ีน้ําประปาขุ่นเนื่องจากท่อประปาวางอยู่ใต้ดิน เม่ือมีการ

ซ่อมท่อท่ีแตกรั่ว จึงมีดินโคลนปนเป้ือนในท่อ โดยจะระบายดินโคลนดังกล่าวออกบริเวณหัวดับเพลิง และ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน แต่ก็อาจจะมีเศษดินโคลนเหลือในท่ออยู่บ้างทําให้น้ําประปาท่ีส่งจ่ายไปยังท่ีอยู่
อาศัยของประชาชนมีสีแดงขุ่นชั่วขณะ 
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ประชาชน : การจัดทําแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต 
อําเภอเมือง-อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แบ่งการดําเนินงานเป็น 2 ระยะ 
ขอแนะนําให้ กปภ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท้ัง 2 ระยะ และจัดประชุมในหลาย
พ้ืนท่ี การจัดประชุมในครั้งนี้เห็นว่ายังไม่เพียงพอเนื่องจากประชาชนยังเข้าประชุมจํานวนน้อย 
 การประปาส่วนภูมิภาค : การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้เป็นการรับ
ฟังความคิดเห็นครั้งแรก เพ่ือจะได้ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนท่ี นําไป
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนงานโครงการให้เหมาะสมและ กปภ. จะดําเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในโอกาสต่อไป 

 ประชาชน : การท่ี กปภ. มาก่อสร้างระบบผลิตประปาบริเวณตําบลถํ้าน้ําผุดแล้ววางท่อขยาย
เขตจําหน่ายน้ําประปาไปยังพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แต่ในพื้นที่จังหวัดพังงายังมีปัญหาขาคแคลนน้ําประปา
เพ่ืออุปโภคบริโภค กปภ. ควรปรับปรุงระบบประปาในจังหวัดพังงาให้ดีเสียก่อน 

 การประปาส่วนภูมิภาค : กปภ. ได้จัดทําแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขา
พังงา-(ทับปุด) โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุม อําเภอทับปุดและอําเภอเมืองพังงา สําหรับแผนงานดังกล่าวได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากมีพ้ืนท่ีวางท่อบางส่วนตามถนน
สายพังงา-ทับปุดอยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าชายเลน กปภ. จึงต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการขอผ่อนผันมติ ครม. เก่ียวกับการขออนุญาตวางท่อส่งน้ําประปาผ่านเขตพ้ืนท่ี
ป่าชายเลน หากได้รับการอนุญาต กปภ. ก็จะสามารถปรับปรุงขยายระบบประปาในจังหวัดพังงา    
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีให้บริการของกปภ. ในจังหวัดพังงาได้ 

ประชาชน : การท่ี กปภ. มาก่อสร้างระบบผลิตประปาบริเวณจังหวัดพังงา แล้ววางท่อขยาย
เขตจําหน่ายน้ําประปาไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต เป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ําประปาในจังหวัดภูเก็ตได้เพียง
ระยะหนึ่งเท่านั้น เพราะน้ําดิบในจังหวัดพังงามีปริมาณน้อย ขอแนะนําให้ กปภ. ไปใช้น้ําดิบจากเข่ือน
รัชชประภาซ่ึงมีปริมาณน้ํามาก จะทําให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ําประปาในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี 
จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตอย่างยั้งยืน 

การประปาส่วนภูมิภาค : กปภ. ได้เคยศึกษาและจัดทําแผนงานโครงการท่ีจะนําน้ําจากเข่ือน
รัชชประภามาผลิตน้ําประปาเพ่ือส่งน้ําไปจังหวัดภูเก็ตแล้ว จากการศึกษาในจัดทําแผนงานโครงการนั้น
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก ด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และสถานะทางการเงิน
ของ กปภ. ในปัจจุบันไม่อาจจะลงทุนโดยใช้งบประมาณจํานวนมากได้ จึงต้องชะลอโครงการดังกล่าวไปก่อน  

 ประชาชน : อยากให้ กปภ. ทบทวนการจัดทําโครงการนําน้ําจากเข่ือนรัชชประภา มาผลิต
น้ําประปาเพ่ือส่งน้ําไปจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงจะผ่านจังหวัดกระบ่ี จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง 
เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหลายจังหวัด ส่วนเรื่องท่ีต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาลเป็นจํานวน
มากนั้น เห็นว่าเรื่องน้ําประปาเป็นเรื่องจําเป็น รัฐบาลน่าจะสนับบสนุน กปภ. 

 การประปาส่วนภูมิภาค : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต อําเภอ
เมือง-อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตในระยะแรก เป็นการวางท่อส่งน้ําจาก
จังหวัดพังงาไปจังหวัดภูเก็ตทําให้มีท่อจ่ายน้ําหลักผ่านพ้ืนท่ีในจังหวัดพังงาเพ่ิมข้ึนหากโครงการปรับปรุง
ขยายในระยะแรกแล้วเสร็จ กปภ. จะสามารถขยายพ้ืนท่ีจ่ายน้ําในจังหวัดพังงาได้สะดวกข้ึน สําหรับ 
เรื่องปริมาณน้ําดิบตามท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีมีข้อกังวลการดําเนินโครงการในระยะท่ี 2 นั้นจะมีการจัดหา
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พ้ืนท่ีสําหรับขุดสระเพ่ือสํารองน้ําดิบรองรับปริมาณการใช้น้ําท่ีเพ่ิมข้ึนหรืออาจพิจาณาใช้น้ําดิบจาก
เข่ือนรัชชประภาในอนาคตต่อไปตามท่ีประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ 
  
 ปิดประชุมเวลา   15.30  น.   
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงในเอกสารแนบ 



สถานีผลิตน า้

สถานีจ่ายน า้ (ระยะที่ 1)

พืน้ที่จ่ายน า้ปัจจุบัน

พืน้ที่จ่ายน า้ที่จะขยาย

สถานีสูบน า้ดิบ

แนวท่อส่งน า้ใหม่ (ระยะที่ 1)

สถานีจ่ายน า้ (ระยะที่ 2 อนาคต)

แนวท่อส่งน า้ใหม่ (ระยะที่ 2 อนาคต)

สัญลักษณ์

สถานีผลิตน า้ขุมเหมือง กปภ.สาขาพงังา 
- สระพักน า้ดบิ      200,000    ลบ.ม.
- ระบบผลิต (เดมิ)  300 +200  ลบ.ม./ชม. 
- ถังน า้ใส    (เดมิ)  2,500       ลบ.ม.
- หอถังสูง    (เดมิ)  300         ลบ.ม.
- ขุดสระพักน า้ดบิเพิ่มจาก 200,000 เป็น 600,000  ลบ.ม.
- ระบบผลิต (ใหม่ ระยะที่ 1) 3,000  ลบ.ม./ชม.
- ถังน า้ใส    (ใหม่ ระยะที่ 1) 20,000  ลบ.ม. 

อ.เมืองพงังา

ทต.ป่าคลอก

ทต.ป่าเทพกษตัรี

อ่างฯบางเหนียวด า  
7.20 ล้าน M3

อบต.ไมข้าว

อบต.สาคู

อบต.เทพกระษตัรี

ทต.เชิงทะเล

ต.โคกกลอย

อบต.เชิงทะเล

ทต.ศรีสุนทร

อบต.เกาะแกว้

ทต.รัษฎา

อ่างฯคลองกะทะ
4.30 ล้าน M3

อบต.กมลา

ทต.วิชิต

ทต.ฉลอง

ทม.ป่าตอง

ทต.ราไวย์

ทม.กะทู ้

อ่างฯบางวาด 
10.6 ล้าน M3 ทน.ภูเก็ต

ต. กะไหล

ต. กะโสม

ต. ทา้ยเหมือง

สถานีจ่ายไม้ขาว (ใหม่)

ถงัน า้ใส 15,000 ลบ.ม. 

แผนที่โครงการ

แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ 2564
การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพงังา - ภเูก็ต

อ าเภอเมืองพงังา - อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา
อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต






